
MALÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
Kommunstyrelsen 2022-06-07 (81) 

Plats och tid Kommunkontoret, kl 08.00 - 15.55 
 
Ajournering Kl 09.20 - 09.35 Kaffe 
 Kl 10.20 - 10.23 
 Kl 11.20 - 11.25 
 Kl 12.15 - 13.00 Lunch 
 Kl 14.26 - 14.36 Kaffe 
 
Beslutande Lennart Gustavsson (V) 
 Siv Stenberg (V) 
 Anna-Stina Bergström (V), ersättare för Petter Hultdin (V) 
 Mikael Abrahamsson (S) 
 Ylva Olofsson (S) 
 Jeanette Norberg (S) 
 Cecilia F Stenlund (L) 
 Stefan Lundgren (L) § 62 - 78, 80 - 113 
 Ruth Hellsten (ML), ersättare för Stefan Lundgren (L) § 79 
 Arne Hellsten (ML) 
 
Övriga deltagande Jim Lundmark, kommunchef Johnny Önnerlöv, VD Meni, § 72, 76 
 Catrin Björck, sekr Angelica Edlund, VD Meni, § 72, 76 
 Andrea Larsson, ekonom, § 63, 66 - 67, 83 Ella-Marit Pilto, avd chef/allm avd, § 78 
 John Olsson, socialchef, § 63 Charlotte Hultdin (S), ej tjg ersättare 
 Lisa Nilsson, kommunsekr, § 70 Ruth Hellsten (ML), ej tjg ers, § 62-78, 80-113 
 Lars Grundberg, teknisk chef, § 71 
 
Utses att justera Stefan Lundgren, ersättare Jeanette Norberg 
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret torsdag den 16 juni 2022, kl 09.00 
 
 
Underskrifter Sekreterare   Paragrafer 62 - 113 
  Catrin Björck    
      
 Ordförande     
  Lennart Gustavsson    
      
 Justerande     
  Stefan Lundgren § 62-78, 80-113  Jeanette Norberg § 79 
 
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2022-06-07 
 
Anslag sätts upp  2022-06-16 Anslag tas ner 2022-07-08 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen, allmänna avdelningen 
 
Underskrift      

      
  Utdragsbestyrkande 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 62     
 
Dagordning 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Dagordningen godkänns med följande tillägg. 
 
* Fortsatt riktad satsning på enskilda vägar 2022 
 
BESLUT 
 
- Dagordningen godkänns med följande tillägg. 
 

* Fortsatt riktad satsning på enskilda vägar 2022 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Lina Dahlbäck, Inger Johansson, 
John Olsson 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 63    Dnr 2022.126/04 
 
Delårsrapport, januari - april 2022 - Kommunstyrelsen 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till delårsrapport för perio-
den januari - april år 2022 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Delårsrapporten för perioden januari - april år 
2022 för kommunstyrelsens verksamhetsområde godkänns. 
 
TILLÄGGSFÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Cecilia F Stenlund (L): Sjuktalen för 2021 ska analyseras och redovisas 
i kommande delårsrapport. Sociala avdelningens prognos per helår 
2022 ska följas upp i kommande delårsrapport. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer proposition på Lennart Gustavssons förslag och 
Cecilia F Stenlunds tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifal-
ler desamma. 
 
BESLUT 
 
- Delårsrapporten för perioden januari - april år 2022 för kommunstyrel-

sens verksamhetsområde godkänns. 
 
- Sjuktalen för 2021 ska analyseras och redovisas i kommande delårs-

rapport.  
 
- Sociala avdelningens prognos per helår 2022 ska följas upp i kom-

mande delårsrapport. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 64    Dnr 2022.127/04 
 
Delårsrapport, januari - april 2022 - Malå kommun 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till delårsrapport för perio-
den januari - april år 2022 Malå kommun. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Delårsrapporten för perioden januari - april år 
2022 för Malå kommun godkänns. Inför kommunfullmäktiges samman-
träde ska en redaktionell översyn av delårsrapporten göras. Sjuktalen 
för 2021 ska analyseras och redovisas i kommande delårsrapport. So-
ciala avdelningens prognos per helår 2022 ska följas upp i kommande 
delårsrapport. 
 
Arne Hellsten (ML): Bolagen ska i kommande delårsrapport redovisa 
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av redovisade underskott. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer proposition på Lennart Gustavssons och Arne Hell-
stens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma. 
 
BESLUT 
 
- Inför kommunfullmäktiges sammanträde ska en redaktionell översyn 

av delårsrapporten göras. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Delårsrapporten för perioden januari - april år 2022 för Malå kommun 

godkänns. 
 
- Sjuktalen för 2021 ska analyseras och redovisas i kommande delårs-

rapport.  
 
- Sociala avdelningens prognos per helår 2022 ska följas upp i kom-

mande delårsrapport. 
 
- Bolagen ska i kommande delårsrapport redovisa vilka åtgärder som 

vidtagits med anledning av redovisade underskott. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 65    Dnr 2022.119/04 
 
Budget 2023 - Skattesats 2023 
 
Malå kommun ska årligen besluta om skattesatsen för nästkommande 
år. Skattesatsen för 2022 är 23,35. Skattesatsen för 2023 ska vara 
23,35. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 8/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande: 
Skattesatsen för 2023 ska vara 23,35. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Skattesatsen för 2023 ska vara 23,35. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 66    Dnr 2022.120/04 
 
Budget 2023 - Budgetramar 2023 samt budgetplan 2024 - 2026 
 
Allmänna avdelningen har i samarbete med budgetberedningen, utifrån 
resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till budgetramar 2023 samt 
budgetplan 2024 - 2026. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 9/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande: 
Budgetramar 2023 samt budgetplan 2024 - 2026 fastställs enligt upprät-
tat förslag 1. Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delega-
tion att under verksamhetsåret omfördela inom budgetramen.  
 
Mikael Abrahamsson (S): Budgetramar 2023 samt budgetplan 2024 - 
2026 fastställs enligt upprättat förslag 2. Till kommunstyrelsen och res-
pektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela 
inom budgetramen. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra, och finner att kommunsty-
relsen bifaller Lennart Gustavssons förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING 
 
Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar ja. 
 
Den som bifaller Mikael Abrahamssons förslag röstar nej. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Ja-röster: Lennart Gustavsson (V), Cecilia F Stenlund (L), Stefan 

Lundgren (L) och Arne Hellsten (ML). 
 
Nej-röster: Siv Stenberg (V), Anna-Stina Bergström (V), Mikael Abra-

hamsson (S), Ylva Olofsson (S) och Jeanette Norberg (S). 
 
Med fyra ja-röster och fem nej-röster bifaller kommunstyrelsen Mikael 
Abrahamssons förslag. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Budgetramar 2023 samt budgetplan 2024 - 2026 fastställs enligt upp-

rättat förslag 2. 
 
- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 

verksamhetsåret omfördela inom budgetramen. 
 
----- 
 
RESERVATION 
 
Lennart Gustavsson (V), Cecilia F Stenlund (L), Stefan Lundgren (L) 
och Arne Hellsten (ML) reserverar sig mot beslutet till förmån för Len-
nart Gustavssons förslag. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 67    Dnr 2022.121/04 
 
Budget 2023 - Investeringsbudgetram 2023 samt investeringsbudget-
plan 2024 – 2026  
 
Administrativa enheten har i samarbete med budgetberedningen, utifrån 
resursfördelningsmodellen, utarbetat förslag till investeringsbudgetram 
2023 samt investeringsbudgetplan 2024 - 2026. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 10/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande: 
Investeringsbudgetramar 2023 samt investeringsbudgetplan 2024 - 
2026 fastställs enligt upprättat förslag. Till kommunstyrelsen och res-
pektive nämnd ges delegation att under verksamhetsåret omfördela 
inom budgetramen. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Investeringsbudgetramar 2023 samt investeringsbudgetplan 2024 - 

2026 fastställs enligt upprättat förslag. 
 
- Till kommunstyrelsen och respektive nämnd ges delegation att under 

verksamhetsåret omfördela inom budgetramen. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 68    Dnr 2022.122/04 
 
Fastställande av ram för nyupplåning under 2023 
 
I kommunens gemensamma reglemente kan man läsa att kommunfull-
mäktige delegerat till kommunstyrelsen att vid behov ta upp lån inom 
den beloppsram och de riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Som 
en följd av detta har man i kommunstyrelsens delegationsförteckning 
gett kommunchefen och ekonomichefen rätt att uppta lån inom av kom-
munfullmäktige fastställd ram för total lånevolym. 
 
Under 2023 kommer ca 50 mnkr att nyupplånas. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Kommunstyrelsens budgetberednings protokoll, § 11/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till budgetberedningens förslag, lydande: 
Kommunstyrelsen har under 2023-01-01--12-31 rätt att nyupplåna, d v s 
öka kommunens skulder under perioden med totalt 50 mnkr. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Kommunstyrelsen har under 2023-01-01--12-31 rätt att nyupplåna, 

d v s öka kommunens skulder under perioden med totalt 50 mnkr. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 69    Dnr 2022.94/00 
 
Ny politisk organisation 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-21, § 136 att anta en ny politisk 
organisation i Malå kommun som trädde i kraft 2020-07-01. Förändring-
en innebar att barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt 
kultur- och fritidsnämnden togs bort. Under kommunstyrelsen bildades 
det i stället tre utskott: allmänna utskottet, utbildningsutskottet och so-
ciala utskottet.  
 
För att se över organisationen har ett antal möten hållits i den politiska 
beredningsgruppen under 2021 och början på 2022.  
 
För att utvärdera organisationen skickades remiss ut till politiska partier 
och tjänstepersoner 2021-04-15. Den politiska beredningsgruppen träf-
fades 2021-11-01 för att diskutera remissvaren, vilka hade inkommit 
från Vänsterpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna samt tjänsteperso-
ner vid kansliet. Remissvaren visade att utskottens roll kan utvecklas, 
och Vänsterpartiet och Socialdemokraterna uttryckte tankar på ny för-
ändring av den politiska organisationen. 
 
Den politiska beredningsgruppen träffades 2022-02-14 för att diskutera 
om man ska fortsätta med utskott eller inte. Under detta möte kom del-
tagarna fram till fyra olika förslag på förändring av den politiska organi-
sationen, och uppdrog till sekreteraren att ta fram konsekvensanalyser 
på samtliga förslag.  
 
Den politiska beredningsgruppen träffades 2022-04-04 för att diskutera 
konsekvensanalyserna, och beslutade att lämna över samtliga fyra för-
slag på ny politiska organisation till utskotten för beredning.  
 
Förslagen som lämnas över är:  
 
1. Utöka kommunstyrelsen till 11 ledamöter och 11 ersättare, samt ett 

arbetsutskott som bereder ärenden till kommunstyrelsen.  
 
2. Införa två nämnder, en utbildningsnämnd och socialnämnd, samt ett 

utskott under kommunstyrelsen. 
 
3. Behålla utskotten och tydliggöra dess arbetsform.  
 
4. Minska utskotten till max två utskott, och införa ett arbetsutskott un-

der kommunstyrelsen. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 28/22. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 10/22. 
Sociala utskottets protokoll, § 14/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande: 
Ny politisk organisation antas enligt upprättat förslag 3. 
 
Ylva Olofsson (S): Bifall till allmänna utskottets och sociala utskottets 
förslag, lydande: Ny politisk organisation antas enligt upprättat förslag 
2. Den nya politiska organisationen träder i kraft 2023-01-01. Tidigare 
antagen (KF 2019-10-21, § 136) politisk organisation upphör 2023-01-
01. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Lennart Gustavssons förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING 
 
Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar ja. 
 
Den som bifaller Ylva Olofssons förslag röstar nej. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Ja-röster: Lennart Gustavsson (V), Anna-Stina Bergström (V), Jeanet-

te Norberg (S), Cecilia F Stenlund (L) och Stefan Lundgren 
(L). 

 
Nej-röster: Siv Stenberg (V), Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson 

(S) och Arne Hellsten (ML). 
 
Med fem ja-röster och fyra nej-röster bifaller kommunstyrelsen Lennart 
Gustavssons förslag. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Ny politisk organisation antas enligt upprättat förslag 3.  
 
----- 
 
RESERVATION 
 
Siv Stenberg (V), Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S) och Arne 
Hellsten (ML) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ylva Olofssons 
förslag. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 70    Dnr 2022.20/04 
 
Fastställande av Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroen-
devalda i Malå kommun  
 
År 2022 är ett valår och Bestämmelser om ekonomiska förmåner till för-
troendevalda i Malå kommun ska därför prövas av kommunfullmäktige 
för de kommande fyra verksamhetsåren. Prövning ska ske senast i juni. 
Kommunfullmäktiges valberedning är beredningsorgan.  
 
Bestämmelserna har remitterats till samtliga partier/gruppledare, och 
kommunfullmäktiges valberedning har arbetat fram ett nytt förslag till 
Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Malå 
kommun.  
 
Förslag till ändringar:  
 
- Sysselsättningsgraderna under § 1 och § 17 ändras till 100 % och 40 

% av heltid.  
 
- Årsarvoden under § 4 (baserade på en del av inkomstbasbelopp, Ibb) 

ändras till följande. Kommunfullmäktiges ordförandes arvode höjs till 
0,44 Ibb. Kommunfullmäktiges vice ordförande får arvode på 0,14 Ibb. 
Miljö- och byggnämndens ordförandes arvode höjs till 0,44 Ibb. Arvode 
till sociala utskottets vice ordförande tas bort. 

 
- Under § 5 föreslås följande ändringar. Förtroendevald erhåller ett ar-

vode för sammanträde ett halvdagsarvode (600* kr) upp till 4 timmar, 
eller ett heldagsarvode över 4 timmar (1 200* kr). Per påbörjad timme 
utgår arvode på 150* kr. För sammanträde eller resor på lördag eller 
helgdag utgår arvode på 300* kr. *Timarvodet baseras på 35 % av in-
komstbasbeloppet per månad/165. 165 är en vedertagen beräknings-
nyckel för löner (antal arbetade timmar per månad). 

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 2/22. 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 5/22. 
Kommunfullmäktiges valberednings protokoll, § 7/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till valberedningens förslag, lydande: 
Förslag till Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 
i Malå kommun fastställs. 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

Lennart Gustavsson (V): Förslag till Bestämmelser om ekonomiska för-
måner för förtroendevalda i Malå kommun fastställs med följande änd-
ringar. 
 
På sida 1, under § 1 Tillämpningsområde, ska meningen ”För förtro-
endevald som fullgör uppdrag om 100 och 40 % av heltid gäller endast 
12 - 20 §§.” ändras till att lyda ”För förtroendevald som fullgör uppdrag 
om 130 % av heltid gäller endast 12 - 20 §§.”. 
 
På sida 5, ska rubriken § 17 ”Förmåner för förtroendevald med sys-
selsättningsgrad om 100 % samt för förtroendevald med en syssel-
sättningsgrad av 40 % av heltid” ändras till att lyda ”Förmåner för 
förtroendevald med sysselsättningsgrad om 130 %”. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Mikael Abrahamssons förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING 
 
Den som bifaller Mikael Abrahamssons förslag röstar ja. 
 
Den som bifaller Lennart Gustavssons förslag röstar nej. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Ja-röster: Siv Stenberg (V), Anna-Stina Bergström (V), Mikael Abra-

hamsson (S), Ylva Olofsson (S), Jeanette Norberg (S), Ce-
cilia F Stenlund (L), Stefan Lundgren (L) och Arne Hellsten 
(ML). 

 
Nej-röster: Lennart Gustavsson (V). 
 
Med åtta ja-röster och en nej-röst bifaller kommunstyrelsen Mikael Ab-
rahamssons förslag. 
 
TILLÄGGSFÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): En redaktionell översyn av bestämmelserna 
ska göras. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

FÖRSLAGSORDNING TILLÄGGSFÖRSLAG 
 
Ordföranden ställer proposition på Lennart Gustavssons tilläggsförslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 
 
BESLUT 
 
- En redaktionell översyn av bestämmelserna ska göras. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Förslag till Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendeval-

da i Malå kommun fastställs. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Per Bertilsson 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 71    Dnr 2022.133/31 
 
Fortsatt riktad satsning på enskilda vägar 2022 
 
Malå kommun får bidrag från Trafikverket för skötsel och underhåll av 
de enskilda vägarna. Trots att kommunen tillskjuter egna medel varje år 
räcker det inte för att bibehålla en acceptabel standard. Till exempel har 
de kraftigt ökade kostnaderna för snöröjning gjort att budgeten nästan 
förbrukats innan sommarunderhållet påbörjas. I sommarunderhåll ingår 
bland annat byte av vägtrummor, hyvling och saltning av vägar, grus-
ning, dikesgrävning, rensning av sly, underhåll av broar m m. 
 
Bedömning 
 
Under senhösten 2021 påbörjades en riktad insats till att förbättra stan-
darden på de enskilda vägarna. Åtgärden var tvungen att avbrytas på 
grund av kylan då vägarna frös till. Föredraganden ansöker nu om att 
beviljas fortsätta satsningen under 2022. Detta innebär att budget kom-
mer att överskridas. Den beräknade kostnaden blir ca två Mkr vilket 
motsvarar fjolårets kostnad inkluderat ökade kostnader i år. Planerade 
åtgärder blir hyvling och grusning. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Per Bertilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Tekniska avdelningen beviljas fortsatt riktad 
satsning inom ramen av två miljoner kronor under 2022. 
 
BESLUT 
 
- Tekniska avdelningen beviljas fortsatt riktad satsning inom ramen av 

två miljoner kronor under 2022. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 72    Dnr 2022.131/25 
 
Kommunfullmäktiges ställningstagande inför försäljning av fastigheten 
Svarven 2  
 
Ett företag i Malå önskar köpa fastigheten Svarven 2 (Meni 6). Enligt 
Menis ägardirektiv ska kommunfullmäktiges ställningstagande inhämtas 
vad avser ”övriga frågor av principiell betydelse eller av större vikt”. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Meni AB:s protokoll, § 18/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till Menis förslag, lydande: Malå Energi- 
och Industri AB äger rätt att förhandla om försäljning av fastigheten 
Svarven 2. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Malå Energi- och Industri AB äger rätt att förhandla om försäljning av 

fastigheten Svarven 2. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 73    Dnr 2022.128/00 
 
Fastställande av Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämnder 
samt kommunstyrelsen och dess utskott  
 
Sveriges riksdag förväntas besluta om ny lag om tobaksfria nikotinpro-
dukter den 21 juni 2022. 
 
Den 1 augusti 2022 förväntas lag (2022:xxx) om tobaksfria nikotinpro-
dukter att träda i kraft. Lagstiftningen innebär bland annat att detalj-
handlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotin-
produkter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara att få säljas 
till den som fyllt 18 år, den som säljer produkterna ska förvissa sig om 
mottagarens ålder och inne på varje försäljningsställe ska det finnas ett 
tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot 
att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har 
fyllt 18 år. Det kommer även att finnas bestämmelser om hur förpack-
ningarna får se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovar-
ning. Som kompletterande bestämmelser till lagen förväntas även för-
ordning (2022:xxx) om tobaksfria nikotinprodukter införas. Syftet med 
den nya lagen är att skydda, framför allt barn och unga, mot beroende-
framkallande produkter. 
 
Kommunen och polismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsy-
nen på försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsan-
svaret och ska även biträda kommunerna med information och råd samt 
främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan tillsyns-
myndigheter och andra. 
 
Kommunen måste bland annat vidta följande åtgärder med anledning 
av den nya lagen. 
 
• Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara 

för att ta emot anmälningar från försäljningsställen och bedriva tillsyn 
över dessa. 

 
• Avgiftstaxor behöver ändras till att även omfatta tobaksfria nikotin-

produkter. 
 

Bedömning 
 
Då Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd har tillsynsansvaret över detalj-
handel med tobak, folköl och läkemedel är det naturligt att även tillsyns-
ansvaret för tobaksfria nikotinprodukter läggs på den gemensamma 
nämnden. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

Med anledning av ovanstående måste det gemensamma reglementet 
för Malå kommuns nämnder och kommunstyrelsen revideras. Detta fö-
reslås ske genom att följande text läggs till på sidan 17. Malå/Norsjö 
miljö- och byggnämnd ansvarar för den tillsyn som åligger kommunen 
enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:xxx). 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Upprättat förslag till Gemensamt reglemente 
för Malå kommuns nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott 
fastställs. Tidigare fastställt Gemensamt reglemente för Malå kommuns 
nämnder samt kommunstyrelsen och dess utskott upphör att gälla. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Upprättat förslag till Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämn-

der samt kommunstyrelsen och dess utskott fastställs.  
 
- Tidigare fastställt Gemensamt reglemente för Malå kommuns nämn-

der samt kommunstyrelsen och dess utskott upphör att gälla. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering 
Ekonomi 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 74    Dnr 2022.91/04 
 
Fullmakt att var för sig teckna kommunens koncernkonto, bankkonto 
och bankgirokonto  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-24 om fullmakt att var för sig 
teckna kommunens koncernkonto. Detta beslut behöver upphävas och 
uppdateras. 
 
Följande personer föreslås fr o m 2022-06-01 ha rätt att var för sig teck-
na kommunens koncernkonto, bankkonton samt bankgirokonto till dess 
att annat beslut fattas. Anna Jonsson, Andrea Larsson, Pia Vesterlund, 
Jim Lundmark, Lina Dahlbäck, Emma Marklund och Ida Bergström.  
 
Dispositionsrätten innebär att ta del av all information om kommunens 
koncernkonto, bankkonto och bankgiro samt disponera dessa på alla 
tillgängliga sätt såsom via internetbank, telefonbank samt personligt be-
sök. De har även rätt att bestämma om autogiro och överföringar av alla 
slag. Dessutom får de lösa in avier, checkar och postväxlar, motta be-
talningar av alla slag, allt för insättning på kommunens koncernkonto, 
bankkonto och bankgirokonto. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 53/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Kommunstyrelsens beslut 2017-01-24, § 3 upphör att gälla. Kommun-
styrelsen ger Anna Jonsson, Andrea Larsson, Pia Vesterlund, Jim 
Lundmark, Lina Dahlbäck, Emma Marklund och Ida Bergström fullmakt 
att var för sig teckna kommunens koncernkonto, bankkonto och bankgi-
rokonto fr o m 2022-06-01 till dess att annat beslut fattas. 
 
BESLUT 
 
- Kommunstyrelsens beslut 2017-01-24, § 3 upphör att gälla. 
 
- Kommunstyrelsen ger Anna Jonsson, Andrea Larsson, Pia Vester-

lund, Jim Lundmark, Lina Dahlbäck, Emma Marklund och Ida Berg-
ström fullmakt att var för sig teckna kommunens koncernkonto, bank-
konto och bankgirokonto fr o m 2022-06-01 till dess att annat beslut 
fattas. 

 
----- 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 75    Dnr 2022.100/00 
 
Fastställande av instruktion om kommunchefens uppdrag och villkor 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27, § 46 att fastställa instruktion 
om kommunchefens (motsvarar direktören enligt kommunallagen) upp-
drag och villkor i Malå kommun. 
 
I åtgärdsförslag (bilaga 6 i ärendet ”Åtgärder med anledning av utred-
ning av arbetsmiljön vid Malå kommunhus”, KS 210608, § 73) var en 
uppgift att revidera kommunchefens instruktion under våren 2022. Ge-
nomgång av instruktionerna har skett och tre ändringar har gjorts: 
 
Borttaget 
 
7.1.1 Kommunledning 
 
Kommunchefen är chef för kommunledningskontoret. 
 
7.1.2 Anställning av personal  
 
Kommunchefen anställer direkt underställd personal vid kommunled-
ningskontoret och allmän enhet samt övriga avdelningschefer.  
 
Tillägg 
 
8.3 Ledning och samordning av stabsgruppen 
 
Kommunchefen ansvarar för sammansättningen av och leder stabs-
gruppen. Stabsgruppen består av ekonomichef, HR-chef, kommunikatör 
och utredare. Kommunchefen ansvarar därigenom för samordning av 
funktionerna i gruppen avseende till exempel kommunövergripande frå-
gor och gemensamma uppgifter. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 41/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Upprättat förslag till instruktion om kommunchefens uppdrag och villkor 
fastställs. Tidigare fastställd instruktion om kommunchefens uppdrag 
och villkor upphör att gälla. 

  

Jim Lundmark
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BESLUT 
 
- Upprättat förslag till instruktion om kommunchefens uppdrag och vill-

kor fastställs. 
 

- Tidigare fastställd instruktion om kommunchefens uppdrag och villkor 
upphör att gälla. 

 
----- 
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  Beslutsexpediering 
Meni AB 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 76    Dnr 2022.61/04 
 
Begäran om utredning om nedlagda kostnader för hotellet och den alpi-
na anläggningen 2021  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-29, § 50 att: 
 
- Kommunstyrelsen begär av Malå Energi- och Industri AB en utredning 

om nedlagda kostnader för hotellet och den alpina anläggningen 2021. 
 
- Kommunstyrelsen begär en jävsutredning avseende förhållandet mel-

lan kommunstyrelsen och Malå Energi- och Industri AB. 
 
Malå Energi- och Industri AB har inkommit med redovisningar. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 50/22. 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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  Beslutsexpediering 
Ekonomichef, teknisk chef, verk-
samhetsansv/fastigheter 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 77    Dnr 2022.98/04 
 
Ansökan om investeringsmedel för nytt låssystem 
 
Nuvarande system har passerat sin tekniska livslängd varvid reservde-
lar inte längre finns att tillgå. Nytt låssystem behövs därför för kommun-
förrådet, Grytan, ishallen, sporthallen och ridhuset där vi idag har Axe-
ma system. Grunden är att kunna styra inpassering via vårt boknings-
system och elektroniskt ha kontroll över låsfunktionen. 
 
Nytt bokningssystem är under upphandling och nuvarande elektroniska 
lås är inte kompatibelt med dagens bokningssystem som finns på mark-
naden. 
 
Ekonomi 
 
Kapitaltjänstkostnaden, d v s avskrivningar och internränta, uppgår till 
ca 14 000 kronor första året och måste tillföras driftbudgeten årligen. 
 
Tillkommande driftkostnader årligen ca 7 600 kr i licenser. 
 
Bedömning 
 
Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både män 
och kvinnor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 44/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Ansökan om investeringsmedel med 240 000 kronor för investering i 
Malå kommuns fastigheter avseende nytt låssystem kompatibelt med 
nytt bokningssystem beviljas. 
 
BESLUT 
 
- Ansökan om investeringsmedel med 240 000 kronor för investering i 

Malå kommuns fastigheter avseende nytt låssystem kompatibelt med 
nytt bokningssystem beviljas. 

 
----- 
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§ 78    Dnr 2022.90/28 
 
Ombyggnation för centraliserad administration samt införande av kund-
tjänst  
 
2020-10-15 hölls en MBL 11-förhandling där organisationsförändring, 
chefsstruktur och titulatur i den nya organisationen fastställdes. 2021-
03-15 började verksamheterna arbeta utifrån den nya tjänsteorganisa-
tionen och en chef för nya allmänna avdelningen tillika administrativ 
chef tillträdde. 
 
Som ett led i den nya tjänsteorganisationen har arbetet med att centrali-
sera kommunens administration och formaliseringen av en kundtjänst 
med en väg in för våra invånare påbörjats. Inventering av kommunens 
all administration samt en risk- och konsekvensanalys på centraliserad 
administration är genomförda. Detta är även samverkat tillsammans 
med berörda fackförbund.  
 
En översyn och inventering av kommunens lokaler och kontor är påbör-
jad och en behovsanalys utifrån den nya verksamheten centraliserad 
administration är utförd.  
 
Resultatet av behovsanalysen visar på ett behov av att samla den cent-
rala administrationen samt att den bör ligga i nära anslutning till den till-
tänkta ”kundtjänsten”.  
 
För att kunna samla funktionerna i den centraliserade administrationen 
kan de kontor som idag används av växel/reception samt kommunsty-
relsens ordförandens kontor användas av centraliserad administration 
och växel.  
 
Det finns ett behov av tillbyggnad av totalt fyra kontor samt byggnation 
av ”Kundtjänst” frontdesk.  
 
På administrativa enheten kommer de flesta kontor att användas av 
servicefunktionerna. Det finns ett behov av att skapa bokningsbara kon-
tor för vissa deltider och tillfälliga tjänster. 
 
I och med ombyggnationen skapas ett trevligt utrymme för mottagande 
av den fysiska kunden och utrymmet blir också en del av säkerhets-
zonsindelningen av kommunhuset. 
 
Kostnadsbild för ombyggnation: 
 
Summa entreprenadkostnader 511 500 kr 
Oförutsett 20 % 102 300 kr 
Slutsumma exkl moms 613 800 kr 
 

Ella-Marit Pilto
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

Bedömning 
 
Ärendet bedöms könsneutralt och påverkar flickor/kvinnor och pojkar/ 
män lika. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ella-Marit Piltos tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 36/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Förslaget till ombyggnation för centraliserad administration samt infö-
rande av kundtjänst godkänns. 
 
Arne Hellsten (ML): Ärendet återremitteras för att få en ekonomisk ana-
lys av förändringen och en konsekvensanalys där alla verksamheter får 
yttra sig. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras eller avgöras 
idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs. 
 
FÖRSLAGSORDNING VID OMRÖSTNING 
 
Den som bifaller att ärendet ska avgöras idag röstar ja. 
 
Den som bifaller att ärendet ska återremitteras röstar nej. 
 
OMRÖSTNINGSRESULTAT 
 
Ja-röster: Lennart Gustavsson (V), Mikael Abrahamsson (S), Ylva 

Olofsson (S) och Stefan Lundgren (L). 
 
Nej-röster: Siv Stenberg (V), Anna-Stina Bergström (V), Jeanette Nor-

berg (S), Cecilia F Stenlund (L) och Arne Hellsten (ML). 
 
Med fyra ja-röster och fem nej-röster bifaller kommunstyrelsen att ären-
det ska återremitteras. 
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BESLUT 
 
- Ärendet återremitteras för att få en ekonomisk analys av förändringen 

och en konsekvensanalys där alla verksamheter får yttra sig. 
 
----- 
 
RESERVATION 
 
Lennart Gustavsson (V), Mikael Abrahamsson (S), Ylva Olofsson (S) 
och Stefan Lundgren (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Len-
nart Gustavssons förslag. 
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  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 79    Dnr 2022.95/04 
 
Inköp av ny brygga i Sjöparken 
 
Den brygga som funnits i Sjöparken och som nyttjats flitigt av kommu-
nens invånare, är i det skicket att den behöver bytas ut. Bryggan är så 
pass trasig att det inte är rimligt att laga den. Det finns alltså ingen bryg-
ga som nu kan läggas ut i Malån i Sjöparken. 
 
Bedömning 
 
Bedömningen är att bryggan i Sjöparken har varit en uppskattad plats 
för invånarna i Malå att besöka. Den har varit flitigt använd av både in-
vånare och turister, med allt från fiske och glassätande till att gå i land 
med båt. 
 
En tillgänglig brygga i Sjöparken bedöms vara viktig för att kunna tillgo-
dose Malås vision om ett välkomnande samhälle och den bedöms vara 
till glädje för många människor i Malå oavsett ålder och kön.  
 
En likvärdig brygga beräknas kosta cirka 100 000 kronor. Det innefattar 
landgång plus bryggsektioner samt förankringsbeslag och frakt. Vid in-
köp av en ny brygga bör hänsyn tas till att den ska vara enkelt utbygg-
bar för att underlätta eventuell framtida utveckling av Sjöparken. 
 
Inköpet finansieras genom att investeringsplan 2022 utökas med 
100 000 kronor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Stefan Lundgrens tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 32/22. 
 
JÄV 
 
Stefan Lundgren (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. Ruth Hellsten (ML) inträder som tjänstgörande ersättare. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Ny brygga i Sjöparken köps in. Inköpet finansieras genom att investe-
ringsplan 2022 utökas med 100 000 kronor. 

  

Verksamh ansv/Fritid och 
service, ekonomichef
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BESLUT 
 
- Ny brygga i Sjöparken köps in. 
 
- Inköpet finansieras genom att investeringsplan 2022 utökas med 

100 000 kronor. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering 
Erik Lindblom, John Olsson, 
Carina Karlsson 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 80    Dnr 2022.102/04 
 
Inköp av matvagnar till tillagningsköket Grytan 
 
De vagnar som har använts för transport och varmhållning av matleve-
ranser till äldreomsorgen är uttjänta och nya behöver inhandlas.  
 
Investeringsplan 2022 behöver utökas med 300 000 kronor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 49/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Inköp av matvagnar beviljas. 
 
BESLUT 
 
- Inköp av matvagnar beviljas. 
 
----- 
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§ 81    Dnr 2022.111/04 
 
Ansökan om investeringsmedel för investering i Malå kommuns ridan-
läggning, Mittpunkt Malå - Malå Ridklubb  
 
Malå Ridklubb har inkommit med en ansökan om att utveckla Malå rid-
anläggning med en större ridbana, domartorn, gäststall och aktivitets-
området. 
 
Osäkerheter 
 
Projektbeskrivningen anger genomförande, mål och syfte med projek-
tet. För närvarande saknas ett långsiktig drift- eller arrendeavtal med 
löptid minst 10 år vilket måste tas fram (nuvarande budget sträcker sig 
inte längre än till 2023 där medel är avsatta för verksamheten). 
 
Med tillkommande anläggningar/byggnader krävs en mer detaljerad 
gränsdragningslista för vem som ansvarar för vad och att den ekono-
miska ramen för driften anpassas efter denna. Beträffande skötsel och 
underhåll krävs sannolikt en utökad maskinpark för att underhålla rid-
planer m m, i vilken omfattning är inte definierad i dagsläget. 
 
Inventarier, bl a hinder för att bedriva träningar och tävlingsverksamhet, 
behövs sannolikt även ses över och omsättas vilket saknas i beskriv-
ningen. 
 
I underlaget har projektet utritat anläggningen på mark som tillhör an-
nan fastighetsägare vilket måste klargöras/avtalas genom servitut eller 
annat upplåtelseavtal. Behovet av dräneringsarbeten för marken bör 
göras i samband med projektet för att säkerställa ytornas användbarhet. 
 
Ritningsunderlag och/eller skisser saknas för nybyggnation i projektbe-
skrivningen. 
 
Ekonomi 
 
Kapitaltjänstkostnaden d v s avskrivningar och internränta uppgår till ca 
240 000 första året och måste tillföras driftbudgeten årligen. 
 
2022 21 350 kr 
2023 2 322 300 kr varav Malå kommun 2 100 000 kr 
2024 3 225 000 kr Arvsfonden 
 
Tillkommande driftkostnader som ska belasta kommunen enligt gräns-
dragningslistan och vad som avtalats i arrendeavtalet måste tillföras. 
Idag är det svårt att sätta något belopp p g a att detaljerna saknas i un-
derlaget. 
 

Lina Dahlbäck, Lars Grund-
berg, Ebbe Bergstedt, Malå 
Ridklubb
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Bedömning 
 
Ridanläggningen blir en mer komplett anläggning som bidrar till en sti-
mulerande, utvecklande och rolig idrott. Ärendet i sig bedöms inte vara 
könsneutralt eftersom det främst berör tjejer och kvinnor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 31/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Ansökan om investeringsmedel med 
2 100 000 kronor avseende investering i Malå kommuns ridanläggning 
för utveckling av anläggningen, Mittpunkt Malå, beviljas under förutsätt-
ning att övrig finansiering beviljas. 
 
BESLUT 
 
- Ansökan om investeringsmedel med 2 100 000 kronor avseende in-

vestering i Malå kommuns ridanläggning för utveckling av anläggning-
en, Mittpunkt Malå, beviljas under förutsättning att övrig finansiering 
beviljas. 

 
----- 
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§ 82    Dnr 2022.86/04 
 
Utökad medfinansiering av utbyggnad av fibernät Lövberg - Näsliden 
inom projektet Digitala Västerbotten Bredband 2020+  
 
Region Västerbotten är projektägare till Digitala Västerbotten Bredband 
2020+, ett samverkansprojekt mellan 10 olika kommuner i Västerbotten. 
Samverkansparterna är: 
 
Bjurholms kommun 
Dorotea kommun 
Lycksele kommun 
 
Malå kommun 
Nordmalings kommun 
Skellefteå kommun 
 
Sorsele kommun 
Storumans kommun 
Vilhelmina kommun 
 
Vännäs kommun 
Umeå Energi AB 
Region Västerbotten 
 
Projektet pågår 2020-03-01--2023-04-30 och finansieras av Europeiska 
Regionala Utvecklingsfonden, Region Västerbotten och deltagande 
kommuner. 
 
Projektets övergripande mål är att genom fortsatt bredbandsutbyggnad 
bidra till den nationella bredbandsstrategins mål där 95 % av alla hus-
håll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 
2020 och 98 % 1 Gbit/s år 2025. 
  
Det finns fortfarande stora områden i Västerbottens län som inte omfat-
tas av tidigare bredbandsprojekt och där marknadskrafter för fortsatt ut-
byggnad saknas. En väl utbyggd IT-infrastruktur ökar möjligheterna att 
tillhandahålla offentlig och kommersiell service, studera, arbeta och be-
driva näringsverksamhet. För att hela Västerbotten ska kunna växa och 
utvecklas krävs att alla kommuner kan erbjuda sina invånare goda möj-
ligheter att leva och verka i länets alla delar på lika villkor oavsett var i 
länet, en av grundförutsättningarna är god tillgång till digital uppkopp-
ling. Västerbotten har som målsättning att 95 % av länets hushåll och 
företag ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 100 
Mbit/s år 2020 och dessutom också arbeta för att nå målen i den natio-
nella bredbandsstrategin för Sverige. För att närma oss målen är fort- 

  

Magnus Rönnberg, Lina 
Dahlbäck, Anna-Karin 
Horney
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satt bredbandsutbyggnad en förutsättning. Det är projektet som ska bi-
dra till att uppnå satta mål. Syftet med projektet är att minska antalet vi-
ta fläckar på bredbandskartan och på så sätt öka möjligheterna för fö-
retag och hushåll i Västerbotten att ansluta sig till ett fast bredbandsnät 
i de områden där detta ännu saknas. Detta genom utbyggnad av orts-
sammanbindande nät i kommunerna i Västerbotten. 
 
Mål 
 
Projektmålet är att öka antalet möjliga bredbandsanslutningar för före-
tag och hushåll i Västerbottens län genom att varje deltagande kommun 
på lika villkor ges möjlighet att bygga minst ett ortssammanbindande 
nät (OSN) längs prioriterade sträckor. 
 
Målgrupp 
 
Projektets primära målgrupp är företag och hushåll i Västerbotten som 
saknar en fast fiberbaserad bredbandsuppkoppling. Projektets sekun-
dära målgrupper är kommuner och Region Västerbotten vars verksam-
het är avhängig en god IT-infrastruktur för att kunna tillhandahålla servi-
ce och samhällsinformation. 
 
I projektet Digitala Västerbotten 2020+ projekteras en utbyggnad av 
bredband till Näsberg via Strömfors. Projektbudgeten är fastställd till 
1 571 824 kronor med en medfinansiering från oss på 786 000 kronor. 
På grund av ökade drivmedels- och materialkostnader är bedömningen 
att det kommer att krävas ytterligare 350 000 kronor. 
 
Bedömning 
 
Vi når inte bara de 23 projekterade fastigheterna, utan vi har även ett 
ypperligt tillfälle att nå den östra delen av kommunen i och med detta 
projekt. Detta möjliggör, på sikt, att kunna nå Grundträsk samt seder-
mera även redundans i länsnätet över kommungränsen mot Arvidsjaur. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Magnus Rönnbergs tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 51/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
En utökad medfinansiering på 200 000 kronor för utbyggnad av fibernät 
Lövberg - Näsliden beviljas. Investeringsplan 2022 utökas med 200 000 
kronor för utbyggnaden. En utökad medfinansiering på 150 000 kronor  
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för utbyggnad av fibernät Lövberg - Näsliden beviljas. Kostnaden 
150 000 kronor belastar bygdemedel 2022. 
 
BESLUT 
 
- En utökad medfinansiering på 200 000 kronor för utbyggnad av fiber-

nät Lövberg - Näsliden beviljas.  
 
- Investeringsplan 2022 utökas med 200 000 kronor för utbyggnaden. 
 
- En utökad medfinansiering på 150 000 kronor för utbyggnad av fiber-

nät Lövberg - Näsliden beviljas.  
 
- Kostnaden 150 000 kronor belastar bygdemedel 2022. 
 
----- 
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§ 83    Dnr 2022.92/04 
 
Godkännande av kommunstyrelsens nya investeringsplan 2022 
 
Allmänna avdelningen har upprättat förslag till ny investeringsplan för 
kommunstyrelsen 2022. 
 
Det som tillkommit är: 
 
- Inköp matvagnar till Grytan 
- Ombyggnation centraliserad administration och kundtjänst 
- Låssystem 
- Kommunbrygga 
- Fibernät Lövberg - Näsliden (Digitala Västerbotten Bredband 2020+) 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lina Dahlbäcks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 52/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Tidigare godkänd investeringsplan 2022 för 
kommunstyrelsen upphör att gälla. Ny investeringsplan för kommunsty-
relsen 2022 godkänns med följande ändring. Projektet ”Ombyggnation 
centraliserad administration och kundtjänst” tas bort. 
 
BESLUT 
 
- Tidigare godkänd investeringsplan 2022 för kommunstyrelsen upphör 

att gälla. 
 
- Ny investeringsplan för kommunstyrelsen 2022 godkänns med följan-

de ändring. Projektet ”Ombyggnation centraliserad administration och 
kundtjänst” tas bort. 

 
----- 
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§ 84    Dnr 2022.123/04 
 
Antagande av taxa enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter 
 
Sveriges riksdag förväntas besluta om ny lag om tobaksfria nikotinpro-
dukter den 21 juni 2022. Den 1 augusti 2022 förväntas lag (2022:xxx) 
om tobaksfria nikotinprodukter att träda i kraft. Lagstiftningen innebär 
bland annat att detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer 
tobaksfria nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Kommunen och po-
lismyndigheten kommer att vara ansvariga för tillsynen på försäljnings-
ställena. 
 
Kommunen får enligt den nya lagen ta ut avgifter för sin tillsyn och be-
höver därför anta en ny taxa eller se över befintlig tobakstaxa inför att 
den nya lagen träder i kraft. 
 
Bedömning 
 
Miljö- och byggavdelningen har sett över befintlig taxa för alkoholla-
gens, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel 
med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde och inarbetat la-
gen om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Elin Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Taxa för alkohollagens, lagen om tobak och 
liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområde antas. 
Taxan gäller från och med den 1 augusti 2022. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter, lagen 

om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa re-
ceptfria läkemedels tillämpningsområde antas. 

 
- Taxan gäller från och med den 1 augusti 2022. 
 
----- 
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§ 85    Dnr 2022.104/10 
 
Överenskommelse om samverkan för regional utveckling 2023 - 2026 
med tillhörande samverkansavtal - Region Västerbotten  
 
Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten rekom-
menderar Malå kommun att anta Överenskommelse om samverkan för 
regional utveckling med tillhörande samverkansavtal. Beslut om över-
enskommelsen ska vara Region Västerbotten tillhanda senast den 30 
juni 2022.  
 
Under perioden 2019 - 2022 har kommunerna i Västerbottens län till-
sammans med Region Västerbotten haft en överenskommelse om sam-
verkan för regional utveckling. Region Västerbotten rekommenderar att 
förnya samverkan inför den nya mandatperioden 2023 - 2026. Syftet är 
att skapa forum och nätverksstrukturer för en förtroendefull, effektiv och 
transparent samverkan för regional utveckling. Kommunerna och regio-
nen ansvarar gemensamt för att finansiera samverkan. Det regionala 
utvecklingsarbetet finansierar regionen genom den regionala utveck-
lingsnämndens budget. Kommunerna förstärker arbetet genom en 
grundfinansiering.  
 
Den överenskommelse som sluts mellan kommunerna och Region Väs-
terbotten är likalydande för alla kommuner. För varje kommun tydliggörs 
överenskommelsens innebörd för den enskilda kommunen genom att 
ett samverkansavtal tecknas mellan kommunen och regionen. Överens-
kommelsen sträcker sig över fyra års tid och aktualitetsprövas inför ny 
mandatperiod. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 37/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Malå kommun antar överenskommelsen om samverkan för regional ut-
veckling 2023 - 2026 med tillhörande samverkansavtal för regional ut-
veckling. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Malå kommun antar överenskommelsen om samverkan för regional 

utveckling 2023 - 2026 med tillhörande samverkansavtal för regional 
utveckling. 

 
----- 
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§ 86    Dnr 2022.103/00 
 
Inrättande av delegation för utbildning inom överenskommelsen om 
samverkan för regional utveckling 2019 - 2022 - Region Västerbotten 
 
Den primärkommunala delegationen vid Region Västerbotten rekom-
menderar Malå kommun att inrätta en delegation för utbildning inom 
överenskommelsen om samverkan för regional utveckling 2019 - 2022. 
Beslut om inrättande ska vara Region Västerbotten tillhanda senast den 
30 juni 2022. 
 
Regionfullmäktige antog den 22 februari en ny förtroendepersonorgani-
sation där det inrättas tre fullmäktigeberedningar med uppdraget att ar-
beta med länsövergripande frågor. Som följd av detta avskaffade den 
regionala utvecklingsnämnden beredningen för regional utveckling och 
beredningen för utbildning och kompetensförsörjning. För att ta över de-
lar av uppdraget från beredningen för utbildning och kompetensförsörj-
ning föreslås en delegation för utbildning inrättas.  
 
Syftet med delegationen är att verka för samverkan inom området ut-
bildning och uppdragsbeskrivningen föreslår att delegationen ska bestå 
av 15 ledamöter, varav en ledamot från varje kommun i Västerbottens 
län. Ledamöterna väljs av varje kommun som representerar sin kom-
mun i delegationen. Ledamoten ska ha god insikt inom området utbild-
ning. Arvode för förtroendevalda i delegationen utgår enligt respektive 
kommunfullmäktiges fastställda arvodesreglemente. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 40/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
En delegation för utbildning inom överenskommelsen om samverkan för 
regional utveckling 2019 - 2022 inrättas. Delegationen ska organisato-
riskt vara placerad i Region Västerbottens samverkansorganisation 
inom regional utveckling, underställd primärkommunala beredningen 
och inrättas under 2022. Kommunfullmäktige väljer en (1) ledamot till 
delegationen för utbildning. Ledamoten ska representera sin kommun i 
delegationen och ha god insikt inom området utbildning. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- En delegation för utbildning inom överenskommelsen om samverkan 

för regional utveckling 2019 - 2022 inrättas. 
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- Delegationen ska organisatoriskt vara placerad i Region Västerbottens 
samverkansorganisation inom regional utveckling, underställd primär-
kommunala beredningen och inrättas under 2022.  

 
- Kommunfullmäktige väljer en (1) ledamot till delegationen för utbild-

ning.  
 
- Ledamoten ska representera sin kommun i delegationen och ha god 

insikt inom området utbildning. 
 
----- 
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§ 87    Dnr 2022.109/04 
 
Ansvarsfrihet år 2021 för direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap 
Inland - Akademi Norr  
 
Årsredovisningen för Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akade-
mi Norr har upprättats och fastställs av direktionen. 
 
Kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun har att pröva 
frågan om ansvarsfrihet. 
 
Av revisionsrapporten framgår att revisorerna föreslår att direktionen för 
kommunalförbundet beviljas ansvarsfrihet. Det finns inga erinringar mot 
direktionen eller revisionsrapporten, varför ansvarsfrihet bör beviljas. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 58/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap In-
land ansvarsfrihet för år 2021. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Malå kommun beviljar direktionen i Kommunalförbundet Partnerskap 

Inland ansvarsfrihet för år 2021. 
 
----- 
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§ 88    Dnr 2022.93/00 
 
Godkännande av ny arbetsordning för samiskt samråd i Malå 
 
Malå kommun är en samisk förvaltningskommun som får ett statsbidrag 
på 660 000 kronor per år. Malå kommun har ett samiskt samråd som 
samråder i frågor som berör samer och samisk kultur i Malå kommun. 
 
Arbetsordningen tydliggör samrådets funktion och arbetsuppgifter. Se-
naste arbetsordningen godkändes av kommunstyrelsen 2016-08-30 § 
119. 
 
I det samiska samrådet 2022-04-05 godkände alla deltagare det revide-
rad förslaget till ny arbetsordning. 
 
Bedömning 
 
Den nya arbetsordningen ska tydliggöra samrådets uppgifter, samrå-
dets dialog och representationen för samer, politiker och tjänstemän. 
De samiska områden som ska representeras är barn och ungdomar, 
språk och kultur, pensionärer och funktionshindrade, rennäring och öv-
riga samiska näringar. Beslutet påverkar alla samer i Malå kommun och 
exkluderar inte någon utifrån kön- och genusperspektiv. 
 
Arbetsordningen följer lagen om nationella minoriteter och minoritets-
språk 2009:724, § 5. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lii Kroiks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 43/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Ny arbetsordning för samiskt samråd i Malå 
kommun godkänns med följande ändring. Under rubriken Organisation 
ska texten ”Samisk samordnare.” ändras till att lyda ”Samisk samordna-
re utgör beredande funktion.”. Kommunstyrelsens beslut 2016-08-30, § 
119 om den tidigare arbetsordningen upphävs. 
 
Siv Stenberg (V): Ny arbetsordning för samiskt samråd i Malå kommun 
godkänns med följande ändring. Under rubriken Organisation ska tex-
ten ”Samrådets ordförande är ordförande eller representant från Kommunsty-
relsen. Kommunchef och Administrativ chef. Samrådet består av 3 - 4 repre-
sentanter från de lokala samiska föreningar och Malå sameby som verkar i 
Malå kommun utifrån samiska områden. De samiska områden är; barn och  

  

Lii Kroik
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ungdomar, språk och kultur, pensionärer och funktionshindrade, rennäring och 
övriga samiska näringar.” ändras till att lyda ”Samrådets ordförande är ord-
förande eller representant för kommunstyrelsen. Samrådet består av 3 - 
4 representanter för Malå Sameby, lokala samiska föreningar, kommun-
chef och administrativ chef. Förvaltningskommunens verksamhetsområ-
den gäller barn, ungdomar, språk, kultur, pensionärer, funktionshindra-
de, rennäring och övriga samiska näringar.”. 
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer proposition på Lennart Gustavssons och Siv Sten-
bergs förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma. 
 
BESLUT 
 
- Ny arbetsordning för samiskt samråd i Malå kommun godkänns med 

följande ändring. 
 

Under rubriken Organisation ska texten ”Samisk samordnare.” änd-
ras till att lyda ”Samisk samordnare utgör beredande funktion.”. 

 
Under rubriken Organisation ska texten ”Samrådets ordförande är ordf-
örande eller representant från Kommunstyrelsen. Kommunchef och Admi-
nistrativ chef. Samrådet består av 3 - 4 representanter från de lokala samis-
ka föreningar och Malå sameby som verkar i Malå kommun utifrån samiska 
områden. De samiska områden är; barn och ungdomar, språk och kultur, 
pensionärer och funktionshindrade, rennäring och övriga samiska näringar.” 
ändras till att lyda ”Samrådets ordförande är ordförande eller represen-
tant för kommunstyrelsen. Samrådet består av 3 - 4 representanter för 
Malå Sameby, lokala samiska föreningar, kommunchef och administ-
rativ chef. Förvaltningskommunens verksamhetsområden gäller barn, 
ungdomar, språk, kultur, pensionärer, funktionshindrade, rennäring 
och övriga samiska näringar.”. 

 
- Kommunstyrelsens beslut 2016-08-30, § 119 om den tidigare arbets-

ordningen upphävs. 
 
----- 

43



MALÅ KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum Blad nr 
Kommunstyrelsen 2022-06-07 

Justeringsmännens sign 
 
 
 
 

  Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande 

 

§ 89    Dnr 2022.55/10 
 
Nytt namn och nya regler för Pensionärs- och handikapprådet 
 
Pensionär- och handikapprådets ordförande inkom 2022-03-11 med en 
skrivelse där det framgår att Pensionärs- och handikapprådet önskar 
byta namn till Rådet för äldre och personer med funktionsvariation. I 
samband med detta har rådet även upprättat förslag till nya regler. Nu-
varande regler fastställdes i kommunfullmäktige 2012-10-29, § 88. 
 
Bedömning 
 
Liknande namnändringar har skett även i andra kommuner. Utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv bedöms namnförslaget vara mer inkluderande och 
aktuellt enligt nutida termer än nuvarande namn. Vid namnbyte måste 
även regler revideras. Nuvarande regler fastställdes 2012 och är inte 
längre aktuella. Revideringen av dessa är rimlig, dock föreslås en mind-
re ändring i lydelse. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 45/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Pensionärs- och handikapprådet byter namn till Rådet för äldre och per-
soner med funktionsvariation. Tidigare fastställda regler (KF 2012-10-
29, § 88) upphör att gälla. Upprättat förslag till nya regler för Rådet för 
äldre och personer med funktionsvariation fastställs med följande änd-
ring under punkten 2. Texten ”- Bli underrättad om…” ändras till att lyda 
”- Ges möjlighet att informeras om…”. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Pensionärs- och handikapprådet byter namn till Rådet för äldre och 

personer med funktionsvariation. 
 
- Tidigare fastställda regler (KF 2012-10-29, § 88) upphör att gälla.  
 
- Upprättat förslag till nya regler för Rådet för äldre och personer med 

funktionsvariation fastställs med följande ändring under punkten 2. 
Texten ”- Bli underrättad om…” ändras till att lyda ”- Ges möjlighet att 
informeras om…”. 

 
----- 
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§ 90    Dnr 2022.53/02 
 
Personaladministrativa åtgärder 2022 
 
För 2022 finns 300 000 kronor avsatta till personaladministrativa åtgär-
der - medel som ska gå till arbetet med att utveckla organisationen och 
på så sätt skapa en organisation som är hälsofrämjande. Åtgärder ska 
föregås av särskilda beslut av kommunstyrelsen. 
 
Malå kommun har haft ett långsiktigt mål att genomföra ett kontinuerligt 
arbete inom de områden som forskningen anser skiljer en ”frisk” och 
”sjuk” organisation åt. Dessa områden är: 
 
• Organisationen - tydlig 
• Styrprocessen - mål/handlingsplan 
• Ledarskapet 
• Medarbetarskapet 
• Delaktighet 
• Information/kommunikation 
• System för hälsa och sjukfrånvaro 
• Arbetsmiljöarbetet, ex skyddsronder. 
 
Under 2021 har följande aktiviteter genomförts. 
 
• Medarbetarundersökning har genomförts i hela organisationen.  
 
• Kommunens ledningsgrupp har haft en uppföljning av den lednings-

gruppsutbildning som Gotlandsakademin ledde förra året. Totalt 1,5 
dagar med dialog om uppnått resultat och hur arbetet ska bedrivas 
framåt. 

 
• Priser till ”Cykeltrampet” - motionsinsats. Sponsring av priser till 

”Stadsorientering” - motionsinsats genomförd av orienteringsklubben. 
 
• Implementering av det reviderade samverkansavtalet. 
 
• Arbetsmiljöutbildning riktad till samtliga chefer/verksamhetsansvariga 

och skyddsombud. 45 medarbetare deltog varav ca 15 var skydds-
ombud. Totalt sex utbildningstillfällen à tre timmar. Så varje deltagare 
fick 18 timmars arbetsmiljöutbildning.  

 
• Personalåtgärd bestående av ”julgåva” - presentkort på 500 kronor 

för inköp i lokala affärer till samtliga organisationens månadsavlöna-
de medarbetare.  

 

Lars Ekberg
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Pandemin har medfört att aktiviteter har blivit inställda eller har genom-
förts på andra sätt. Fokus på arbetet har koncentrerats till att förhindra 
smittspridning och då har andra insatser fått vänta. 
 
Av budgeterade 500 000 kronor har 83 000 kronor förbrukats. Kostna-
den för arbetsmiljöutbildningen belastar den fackliga verksamheten. 
Kostnaden för ”julgåva” belastar en annan verksamhet. 
 
Bedömning 
 
För år 2022 föreslås att medlen för personaladministrativa åtgärder an-
vänds till att fortsätta att utveckla Malå kommun till en hälsofrämjande 
organisation. Personalchef/HR-strateg ges i uppgift att samordna arbete 
utifrån beslut fattade i kommunens ledningsgrupp.  
 
Frågan om att genomföra en personalbefrämjande åtgärd vid årets slut 
kommer att eventuellt ställas till allmänna utskottet/kommunstyrelsen 
längre fram under året. 
 
Budget för 2022: 
 
Personaladministrativa åtgärder verksam-
het 92070 

 
300 000 kronor 

 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 46/22. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 12/22. 
Sociala utskottets protokoll, § 16/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utskottens förslag, lydande: Budgete-
rade medel för personaladministrativa åtgärder används till arbete med 
att utveckla Malå kommun till en hälsofrämjande organisation. 
 
BESLUT 
 
- Budgeterade medel för personaladministrativa åtgärder används till ar-

bete med att utveckla Malå kommun till en hälsofrämjande organisa-
tion.  

 
----- 
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§ 91    Dnr 2022.54/02 
 
Införande av friskvårdsbidrag 
 
Aktiviteter som bidrar till en bättre hälsa är en viktig pusselbit för att vi 
ska må bra, både under arbetstid och fritid. Att kunna erbjuda någon 
form av friskvårdsinsats är också en del i att vara en attraktiv arbetsgi-
vare. 
 
Malå kommun hade under ett antal år både friskvårdstimme och frisk-
vårdsbidrag som förmån till sina medarbetare. År 2015 beslutades att 
upphöra med båda förmånerna. Anledningen var att vissa grupper inte 
kunde nyttja friskvårdstimmen och att friskvårdsbidraget användes av 
ett fåtal. Organisationen erbjöd förmåner som vissa inte kunde använda 
och andra inte ville använda. 
 
Efter 2015 har de budgeterade medlen som tidigare gick till friskvårds-
bidraget, använts till olika insatser.  
 
• Under flera år har ”trivselpengar” utbetalats till arbetslagen för att 

möjliggöra gemensamma aktiviteter. Detta som ett led i att skapa en 
bra och trivsam arbetsmiljö. 

 
• ”Hälsoveckor” har genomförts vid två tillfällen. De innehöll en mängd 

olika friskvårdsinsatser som hela arbetslaget eller den enskilde med-
arbetaren kunde delta på. Aktiviteterna genomfördes utanför arbets-
tiden. En gemensam föreläsning genomfördes under arbetstid. Häl-
soveckorna avslutades med en afterwork på Malå hotell. Dessa häl-
soveckor var uppskattade och ca 200 medarbetare deltog. Vid plane-
ringen av tredje hälsoveckan slog pandemin till. 

 
• Malå kommun har varit medarrangör av Cykeltrampet, som har ge-

nomförts vid två tillfällen. Deltagarna skulle genomföra minst 10 akti-
viteter under en månad - promenad - lunka - springa - cykla. 

 
Medarbetarna erbjuds ”förmånscyklar” - leasa en cykel och den bekos-
tas genom ett bruttolöneavdrag som innebär att kostnaden blir lägre. 
 
Nu föreslår ledningsgruppen att ett friskvårdsbidrag på 1 000 kronor in-
förs. Medarbetarna använder bidraget till att betala olika aktiviteter som 
genomförs på fritiden. Det är aktiviteter som erbjuds av entreprenörer 
och föreningar, exempelvis styrketräning, vattengympa, tobaksavvänj-
ning, padel, viktminskningsaktiviteter, lagsporter, massage, ridning, ut-
försåkning m m. 
 
 

  

Lars Ekberg
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Bedömning 
 
Friskvård är hälsofrämjande åtgärder som den enskilde själv kan vidta för 
att behålla eller förbättra sin hälsa. Friskvård kräver ett eget engagemang. 
Hälsa är något man kan bygga upp och utveckla, men är också en färsk-
vara som måste underhållas. 
 
Medarbetaren är ytterst ansvarig för den egna hälsan och sina levnads-
vanor. Positivt om arbetsgivaren kan stimulera medarbetarna till bra val 
av både kost och motion. 
 
Friskvårdsbidrag är en personalförmån/anställningsförmån och inte en 
åtgärd för att minska sjukfrånvaron. Det finns ingen forskning som visar 
sambandet mellan införande av friskvård och minskad sjukfrånvaro. 
Men samtidigt vet vi, genom forskning, att fysisk aktivitet är ett effektivt 
sätt att få människor att må bättre fysiskt och psykiskt. 
 
Skattemyndighetens regler i korthet: 
 
• Arbetsgivaren bestämmer om personalen ska erbjudas ett friskvårds-

bidrag. 
 
• Hur friskvårdsbidraget får användas bestämmer arbetsgivaren utifrån 

den praxis och lagstiftning som finns. Alla i personalen ska erbjudas 
samma villkor. 

 
• Du får använda friskvårdsbidraget till enklare aktiviteter med inslag 

av motion eller för behandling som är avstressande eller motverkar 
ömhet och stelhet. Du kan också använda det till kostrådgivning och 
rådgivning i samband med rökavvänjning. 

 
• Du får inte använda friskvårdsbidraget för att hyra eller köpa utrust-

ning. 
 
• Du får inte använda friskvårdsbidraget för medlemsavgifter, teorikur-

ser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård. 
 
• Friskvårdsbidraget ska vara av mindre värde. Du kan få maximalt 

5 000 kronor per år. 
 
• För aktiviteter utan inslag av motion, till exempel massage, får aktivi-

teten kosta maximalt 1 000 kronor per tillfälle för att vara av mindre 
värde och skattefritt. 

 
• Friskvårdsbidraget kan bara användas för att bekosta själva motions-

aktiviteten exempelvis startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiske-
kort eller liftkort. 
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Vid ett ev införande av friskvårdsbidrag ges förhoppningsvis många 
medarbetare en möjlighet att genomföra olika aktiviteter som gynnar 
deras mående och hälsa. Samtidigt är det ett antal motionärer som inte 
kommer att ha möjlighet att nyttja förmånen. De som promenerar, 
springer, cyklar eller åker skidor har inga avgifter för sina aktiviteter och 
bidraget får inte nyttjas för inköp av utrustning. 
 
Om införande av friskvårdsbidrag medför att ett antal nya motionärer 
tillkommer och/eller att ett antal slutar nyttja tobaksprodukter då är må-
let uppnått. 
 
• Ledningsgruppen föreslår att Malå kommun som arbetsgivare inför 

ett friskvårdsbidrag på 1 000 kronor per år och medarbetare. 
 
• Personalchef får i uppgift att utforma riktlinjer för friskvårdsbidraget. 
 
• Införandet startar midsommar 2022. 
 
• Kostnaden belastar verksamhet 92070 - Personaladministrativa åt-

gärder. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 47/22. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 13/22. 
Sociala utskottets protokoll, § 17/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets och utbildningsut-
skottets förslag, lydande: Friskvårdsbidrag införs på 1 000 kronor/år och 
medarbetare. Personalchef får i uppgift att utforma riktlinjer för frisk-
vårdsbidraget. Kostnaden belastar verksamhet 92070 - Personaladmi-
nistrativa åtgärder. 
 
Arne Hellsten (ML): Bifall till sociala utskottets förslag, lydande: Frisk-
vårdsbidrag införs på 1 000 kronor/år och medarbetare. Personalchef 
utformar förslag på riktlinjer för friskvårdsbidraget. Kostnaden belastar 
verksamhet 92070 - Personaladministrativa åtgärder.  
 
FÖRSLAGSORDNING 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunsty-
relsen bifaller Lennart Gustavssons förslag. 
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BESLUT 
 
- Friskvårdsbidrag införs på 1 000 kronor/år och medarbetare. 
 
- Personalchef får i uppgift att utforma riktlinjer för friskvårdsbidraget. 
 
- Kostnaden belastar verksamhet 92070 - Personaladministrativa åtgär-

der. 
 
----- 
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§ 92    Dnr 2022.88/02 
 
Visselblåsarfunktion - riktlinjer och rapporteringsfunktion 
 
Enligt EU-direktiv (EU) 2019/1937, kommer nya rättsliga skyldigheter 
för samtliga kommuner. Lag (2021:890) om skydd för personer som 
rapporterar om missförhållanden träder i kraft i Sverige den 17 decem-
ber 2021. Samtliga arbetsgivare med mer än 50 anställda inklusive 
kommuner och regioner måste inrätta en visselblåsarfunktion. I lagens 
5 kap ”Interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering 
och uppföljning” framställs de krav som visselblåsarfunktionen ska upp-
fylla.  
 
Funktionen innebär bland annat att kommunen ska ge möjlighet till rap-
portering av misstänkta oegentligheter och överträdelser av lagar och 
regelverk i särskilt utformade rapporteringskanaler. En anställd eller en 
tidigare anställd m fl kan göra en anmälan om de misstänker att någon 
ägnar sig åt oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden. Det är 
viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler från medborgare och 
medarbetare. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 mars 2022, dnr 
2022.46/02, fattades följande beslut. 
 
- Kommunchef får tillsammans med HR-chef uppdraget att initiera arbe-

tet med införande av visselblåsarfunktion i Malå kommun. 
 

- Slutgiltigt förslag till visselblåsarfunktion presenteras till kommunstyrel-
sens sammanträde senast den 7 juni 2022. 

 
Bedömning 
 
En extern tjänst för inrapporteringsfunktionen köps in. Det finns möjlig-
het att avropa stöd för den utredning som följer på en visselblåsaran-
mälning. 
 
Ett förslag till riktlinjer är nu framtaget. 
 
Malå kommun upprättar således en riktlinje för att möta de rättsliga 
skyldigheterna enligt Lag 2021:890 samt den rapporteringsfunktion som 
krävs. 
 
Ekonomi - Den beräknade årskostnaden är ca 20 000 kr, och med av-
talsmässigt löpande kostnad ett år i taget. En gemensam beställning av 
rapporteringsfunktion görs med Norsjö kommun.  
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Tidplan - Rapporteringsfunktionen är implementerad senast den 17 juli 
2022. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 48/22. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 14/22. 
Sociala utskottets protokoll, § 18/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Riktlinjer och inköp av systemstöd för visselblåsarfunktion godkänns. 
Kostnaden belastar ansvar 2101, verksamhet 92021 - Kommunstab. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Riktlinjer och inköp av systemstöd för visselblåsarfunktion godkänns. 
 
- Kostnaden belastar ansvar 2101, verksamhet 92021 - Kommunstab. 
 
----- 
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§ 93    Dnr 2022.71/04 
 
Fastställande av anslutningsavgift till Malå kommuns fibernät 
 
Malå kommun har idag en anslutningsavgift på 7 500 kronor inklusive 
moms när man själv gräver och drar in fiber till närmaste anslutnings-
punkt. De projektmedel som vi kan söka ställer krav på en högre anslut-
ningsavgift. För att underlätta för kommande ansökningar av projektme-
del föreslås en höjning av anslutningsavgiften till 17 500 inklusive 
moms. Då kan vi förhoppningsvis hålla den avgiften till alla och slippa 
göra som vid det sista projektet ”Områdesnät Malå 2018”, då vi fick ta 
olika anslutningsavgifter för fem olika byar. 
 
Höjningen kan även motiveras med att man får vara med och betala de-
lar av den kostnad som vi har haft för att få ut fiberkabeln ända från hu-
vudnoden i gamla kommunhuset till den kund som ansluter sig. Nuva-
rande prissättning tar inte hänsyn till den kostnaden. 
 
Tabellen nedan visar anslutningsavgifterna i en del kommuner i Väster-
botten. 
 
Kommun Avgift om man gräver och 

drar in fiber själv. 
Avgift om kommunen 
gräver och drar in fiber. 

Dorotea  20 000 
Storuman  23 125 
Vilhelmina  Offert 
Lycksele 15 000 20 000 
Sorsele 9 000 12 000 
Norsjö  24 000 
Bjurholm 12 000  
Vindeln 21 000  
Nordmaling 14 500 - 20 000  
 
Bedömning 
 
För att vi i fortsättningen ska kunna söka bidragsmedel samt att på ett 
bra sätt kunna underhålla fibernätet föreslås höjningar av anslutnings-
avgiften till Malå kommuns fibernät, MalaMan. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Rune Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 50/22. 
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FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Anslutningsavgiften när man själv gräver till närmaste anslutningspunkt 
fastställs till 17 500 kronor inkl moms. Anslutningsavgiften när Malå 
kommun har samförlagt slang till fastigheten fastställs till 20 000 kronor 
inkl moms. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Anslutningsavgiften när man själv gräver till närmaste anslutnings-

punkt fastställs till 17 500 kronor inkl moms. 
 
- Anslutningsavgiften när Malå kommun har samförlagt slang till fastig-

heten fastställs till 20 000 kronor inkl moms. 
 
----- 
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  Beslutsexpediering 
Lina Dahlbäck, Lars Grundberg, 
Ebbe Bergstedt, Malåbygdens 
kulturförening 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 94    Dnr 2022.99/04 
 
Ansökan om ekonomiskt stöd för återinkoppling av el i Museum Göta & 
Verner - Malåbygdens kulturförening  
 
För drygt två år sedan kopplades strömmen bort från Museum Göta & 
Verner p g a kostnaden. Nu kan konstateras att både inventarier och 
huset har farit illa av fukten när huset stått kallt. Föreningen anser att de 
måste ha lite värme i huset för att få cirkulation på luften och därmed 
hålla borta fukten. 
 
Malåbygdens kulturförening ansöker om stöd för att åter inkoppla elen 
till Museum Göta & Verner. Medel för driftkostnaden/förbrukningen 
kommer de att söka på annat håll för att ha råd att betala strömkostna-
derna i framtiden. 
 
Kommunen äger fastigheten och det är ett unikt och historiskt värdefullt 
museum sett ur det kulturella perspektivet. Kultur och tekniska enheten 
ser positivt på ansökan under förutsättning att elanläggningen med för-
brukare är kontrollerad ur el- och brandsäkerhetssynpunkt. Dock finns 
inga medel i budgeten avsatta för underhåll av fastigheten. 
 
Ekonomi 
 
Kultur och tekniska enheten har inga medel för att tillmötesgå ansökan. 
 
Bedömning 
 
Ärendet i sig bedöms vara könsneutralt eftersom det berör både män 
och kvinnor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Ebbe Bergstedts tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 33/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Malåbygdens kulturförenings ansökan om stöd med 11 000 kronor av-
seende återinkoppling av el för Museum Göta & Verner avslås.  
 
BESLUT 
 
- Malåbygdens kulturförenings ansökan om stöd med 11 000 kronor av-

seende återinkoppling av el för Museum Göta & Verner avslås.  
 
----- 
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Anna-Karin Horney 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 95    Dnr 2021.148/08Diaplan. 
 
Tecknande av projektparts godkännande av deltagande i Vinnovapro-
jektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning, steg 3  
 
Den 5 oktober 2021 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ären-
det för komplettering av övriga kommuners deltagande samt kompe-
tensbehov. 
 
Storumans kommun deltar i projektet, dock ej som aktiv partner. 
 
Bedömning 
 
Eftersom projektmedverkan inte är prioriterad av kommunstyrelsen och 
att det inte är möjligt för tjänstepersoner med kompetens inom området 
att avsätta tid för detta uppdrag bör ärendet avslutas. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 53/21. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 113/21. 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 34/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Informationen om komplettering av övriga kommuners deltagande note-
ras. Ärendet avslutas. 
 
BESLUT 
 
- Informationen om komplettering av övriga kommuners deltagande no-

teras. 
 
- Ärendet avslutas. 
 
----- 
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§ 96    Dnr 2022.85/10 
 
Medborgarundersökning hösten 2022 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder Malå kommun att genomföra en 
medborgarundersökning hösten 2022, en s k attitydundersökning. SCB 
har på uppdrag av kommunen genomfört liknande undersökningar åren 
2007, 2010 och 2018. 
 
Enligt information från SCB har enkäten från och med 2021 fått en helt 
ny form. Enkäten innehåller nya frågor och resultaten kommer att redo-
visas i andelar i stället för att analyseras med NKI-modellen. SCB:s nya 
medborgarundersökning har utvecklats i samråd med Sverige Kommu-
ner och Regioner (SKR) och deras nätverkskommuner. Ju fler kommu-
ner som deltar, desto större möjligheter finns det för jämförelser med 
andra kommuner. 
 
Enkäten består av följande frågeområden. 
 
• Skola och omsorg 
• Boende och boendemiljö 
• Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter 
• Samhällsservice 
• Resor och kommunikationer 
• Bibliotek, kulturliv och mötesplatser 
• Idrott, motion och friluftsliv 
 
• Underhåll av den offentliga miljön 
• Trygghet i samhället 
• Klimat- och miljöarbete 
• Bemötande, information och inflytande i kommunen 
• Jämlikhet och integration 
• Förtroende 
• Allmänna frågor om kommunen 
 
Invånarna besvarar frågorna utifrån vad de tycker om sin kommun. Frå-
gorna besvaras med verbaliserade skalor. Skalorna ser olika ut men 
samtliga går att gruppera i negativ och positiv. Till exempel kan ”Mycket 
dåligt” och ”Ganska dåligt” grupperas till negativ, och ”Ganska bra” och 
”Mycket bra” till positiv. 
 
Tidplan: 
 
• Sista anmälningsdag till SCB för beställning den 8 juni  
• Enkäten genomförs mellan den 24 aug och den 3 nov 
• Leverans av resultattabeller den 8 dec 2022 
 

Lars Ekberg, Inger Johans-
son
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Beräknad kostnad är 40 000 kronor. 
 
Bedömning 
 
En vägledning till om Malå kommun ska genomföra en medborgarun-
dersökning kan vara att analysera hur man har använt resultaten från 
de tidigare genomförda undersökningarna. Har resultatet varit en hjälp 
för att formulera handlingsplan alternativt en politisk inriktning då har 
man nyttjat undersökningen på ett adekvat sätt. Men har man inte det, 
då kanske man ska överväga att inte genomföra undersökningen. 
 
Inför en ny mandatperiod kan en sådan här undersökning rätt använd 
vara ett bra underlag för att fatta politiska beslut som ligger i linje med 
vad invånarna anser. Nytillträdda politiker får en god insikt över vad in-
vånarna anser vara viktiga frågor. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Ekbergs tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 35/22. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 11/22. 
Sociala utskottets protokoll, § 15/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utskottens förslag, lydande: SCB får i 
uppgift att genomföra en medborgarundersökning hösten 2022. Kostna-
den belastar ansvar 2101, verksamhet 92021 - Kommunstab. 
 
BESLUT 
 
- SCB får i uppgift att genomföra en medborgarundersökning hösten 

2022.  
 
- Kostnaden belastar ansvar 2101, verksamhet 92021 - Kommunstab. 
 
----- 
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§ 97    Dnr 2022.101/4040 
 
Godkännande av nytt samverkansavtal om renhållning - Region 10 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-11-29, § 78 att ingå avtal om av-
fallssamverkan inom Region 10 (R10). 
 
Då alla kommuner inte beslutade om att ingå avtalssamverkan inom 
R10 blev förutsättningarna för detta avtal inte enligt fattat beslut. Nytt 
avtal är framtaget, baserat på kommuner som tidigare fattat beslut om 
att ingå avtalssamverkan. 
 
Bedömning 
 
Ärendet är könsneutralt. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lars Grundbergs tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 39/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Mikael Abrahamsson (S): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Tidigare fattat beslut om avtalssamverkan inom R10 upphävs. Det nya 
samverkansavtalet för kommunerna inom R10 om renhållning med av-
talsstart 2022-07-01 godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Tidigare fattat beslut om avtalssamverkan inom R10 upphävs. 
 
- Det nya samverkansavtalet för kommunerna inom R10 om renhållning 

med avtalsstart 2022-07-01 godkänns. 
 
----- 
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§ 98    Dnr 2020.147/84 
 
Övertagande av ägande och ansvar för anläggningarna Entré Malå och 
Nölviken samt revidering av Menis ägardirektiv  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-06, § 126: 
 
- Ärendet återremitteras till Meni för att i samverkan med kommunchef 

återkomma med förslag på hur verksamhet kopplad till Entré Malå och 
Nölviken organiseras, finansieras och drivs. 

 
Nölviken arrenderas idag ut till ett företag i Malå och då är det inte aktu-
ellt att Meni ska ta över anläggningen. 
 
Entré Malå ligger på mark som är arrenderad av Malå kommun och ska 
ligga under kultur och tekniska enheten. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Meni AB:s protokoll, § 51/20. 
Kommunstyrelsens protokoll, § 126/20. 
Kommunfullmäktiges protokoll, § 78/20. 
Meni AB:s protokoll, § 102/21. 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 38/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Meni AB tar inte över ägande och ansvar för anläggningarna Entré Malå 
och Nölviken. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Meni AB tar inte över ägande och ansvar för anläggningarna Entré 

Malå och Nölviken. 
 
----- 
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§ 99    Dnr 2022.96/29 
 
Målsättning med utredning av äldreboenden 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-14 att avsätta 2 mnkr för utred-
ningar av bl a äldreboenden. Detta för att det ska ges möjlighet att arbe-
ta fram underlag till storleken på investeringsmedel. 
 
Under 2021 gick man från fyra äldreboenden till tre äldreboenden då 
Furugården stängdes. 
 
En ansökan om statligt bidrag för ekonomi i balans har skickats till Kam-
markollegiet. 
 
Bedömning 
 
Ansökan till Kammarkollegiet, för att kunna göra en ombyggnad av ett 
befintligt boende för att inrymma de flesta brukare i samma särskilda 
boende, är på 45 mnkr. 
 
För att gå vidare krävs det ett tydligt beslut från kommunfullmäktige om 
vad målet är med utredning av äldreboenden. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 42/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Målsättning med utredning av äldreboenden är att Malå kommun arbe-
tar för att inom ramen för effektivisering av äldreomsorgen samordna 
boenden. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Målsättning med utredning av äldreboenden är att Malå kommun arbe-

tar för att inom ramen för effektivisering av äldreomsorgen samordna 
boenden. 

 
----- 
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§ 100    Dnr 2022.108/04 
 
Utbetalning av partistöd 2022 - Vänsterpartiet 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska 
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.  
 
Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistö-
det, dels det som inkommit under det senaste året, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. 
 
Bedömning 
 
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 54/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Väns-
terpartiet. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Väns-

terpartiet. 
 
----- 
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§ 101    Dnr 2022.107/04 
 
Utbetalning av partistöd 2022 - Liberalerna i Malå 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket kom-
munallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 december 
och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader efter 
räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett granskningsin-
tyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska inget parti-
stöd betalas ut till berört parti för kommande år.  
 
Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistö-
det, dels det som inkommit under det senaste året, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. 
 
Bedömning 
 
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 55/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 11 100 kr betalas ut till Libera-
lerna i Malå. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 11 100 kr betalas ut till Libe-

ralerna i Malå. 
 
----- 
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§ 102    Dnr 2022.105/04 
 
Utbetalning av partistöd 2022 - Malå Socialdemokratiska arbetarkom-
mun  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska 
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.  
 
Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistö-
det, dels det som inkommit under det senaste året, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. 
 
Bedömning 
 
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 56/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Malå 
Socialdemokratiska arbetarkommun. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 29 600 kr betalas ut till Malå 

Socialdemokratiska arbetarkommun. 
 
----- 
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§ 103    Dnr 2022.106/04 
 
Utbetalning av partistöd 2022 - Malålistan 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-05, § 9 om nya regler för parti-
stöd i Malå kommun. För att stödet ska betalas ut ska partierna varje år 
lämna in en blankett med en skriftlig redovisning som visar att partistö-
det har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket 
kommunallagen. Redovisningen ska gälla perioden 1 januari - 31 de-
cember och lämnas in till kommunstyrelsens kansli senast fyra månader 
efter räkenskapsårets utgång. Till redovisningen ska fogas ett gransk-
ningsintyg. Inkommer ingen redovisning samt granskningsintyg ska 
inget partistöd betalas ut till berört parti för kommande år.  
 
Redovisningen ska ge en rättvis bild av hur mottagaren använt partistö-
det, dels det som inkommit under det senaste året, dels eventuellt spa-
rade medel. Det ska av redovisningen framgå i vilken mån överföringar 
gjorts till delar av partiorganisationen utanför Malå kommun. 
 
Bedömning 
 
Partiet har inkommit med en redovisning och ett granskningsintyg. Par-
tistöd bör därmed utbetalas. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
Allmänna utskottets protokoll, § 57/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till allmänna utskottets förslag, lydande: 
Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 14 800 kr betalas ut till Malå-
listan. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Partistöd på 3 200 kr och mandatstöd på 14 800 kr betalas ut till Malå-

listan. 
 
----- 
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§ 104    Dnr 2022.80/60 
 
Redovisning av kränkande behandling till huvudmannen 
 
Skollagen (6 kap 10 §) föreskriver att lärare, förskollärare eller annan 
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev blivit utsatt för 
kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till rektorn som i sin 
tur har skyldighet att anmäla detta till huvudmannen. Sådana anmäl-
ningar sammanställs av skolchef och redovisas för huvudmannen. 
 
Från och med den 1 januari till och med den 20 april 2022 har åtta an-
mälningar om kränkande behandling inkommit till utbildningsavdelning-
en. Samtliga åtta anmälningar finns inom grundskolans verksamheter. 
Jämför man med samma period 2021 har antalet ärenden halverats. 
Förhoppningsvis är minskningen en trend och ett bevis på att våra in-
satser börjar betala av sig. Mer detaljerad information om de aktuella 
anmälningarna redovisas i statistikrapport. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 16/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande: 
Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Redovisningen av anmälningar om kränkande behandling godkänns. 
 
----- 
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§ 105    Dnr 2022.79/60 
 
Godkännande av patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicins-
ka insats 2021  
 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 kap 3 § 10 ska en patient-
säkerhetsberättelse upprättas årligen för vårdgivaren. Patientsäkerhets-
berättelsen ska öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och re-
sultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Patientsäkerhets-
berättelsen sammanfattar patientsäkerhetsarbetet för den hälso- och 
sjukvård som bedrivits inom elevhälsans medicinska insats (EMI) under 
2021, och avslutas med mål och strategier för 2022. 
 
Patientsäkerhetsberättelsen 2021 visar att elevhälsans medicinska in-
sats uppfyller gällande lagkrav. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Erik Lindbloms tjänsteutlåtande. 
Utbildningsutskottets protokoll, § 15/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till utbildningsutskottets förslag, lydande: 
Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats god-
känns. 
 
BESLUT 
 
- Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska insats god-

känns. 
 
----- 
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§ 106    Dnr 2022.113/73 
 
Uppföljning av patientsäkerhetsberättelsen 2021 
 
Vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 
mars varje år ha upprättat en patientsäkerhetsberättelse av vilken det 
ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående 
kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 
och vilka resultat som uppnåtts. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-29, § 53 att godkänna patientsä-
kerhetsberättelsen 2021, och att prioritera de rekommenderade förbätt-
ringsförslagen för 2022. Vidare beslutades att uppföljning sker på socia-
la utskottet 2022-05-18.  
 
Uppföljningen gäller de rekommenderade förbättringsförslagen som sä-
ger att arbetet med att höja kvaliteten på vården ska fortsätta under 
2022 med fokus på att: 
 
• Fortsätta med egenkontroller av nattfasta och basala hygienrutiner 
• Utbildning om basala hygienrutiner och klädregler 
• Läkemedelsgenomgångar 
• Förbättra följsamheten för SIP träffar 
• Fortsatt vaccinering mot Covid-19. 
 
Åtgärder inom samtliga punkter har genomförts, och det har skett för-
bättringar på samtliga punkter. Exempelvis är nattfastakontroll planerad 
under hösten, och utbildning av basala hygienrutiner har påbörjats. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Oksana Renströms tjänsteutlåtande. 
Sociala utskottets protokoll, § 13/22. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Bifall till sociala utskottets förslag, lydande: 
Uppföljning av patientsäkerhetsberättelsen 2021 godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Uppföljning av patientsäkerhetsberättelsen 2021 godkänns. 
 
----- 
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§ 107    Dnr 2022.129/04 
 
Information om projektplan för avsatta investeringsmedel - utredningar 
om äldreboenden, simhall, samordnad fastighetsförvaltning och tillag-
ningsköket Grytan  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-14, § 3 att:  
 
- Investeringsmedel på 2 mnkr avsätts till utredningar av äldreboenden, 

simhall, samordnad fastighetsförvaltning och tillagningsköket (Grytan). 
 
- Kommunchefen får i uppdrag att i kommunstyrelsens sammanträde 

2022-03-29 redovisa förslag till projektplan. 
 
Kommunchefen redovisade ett första utkast till projektplan i kommun-
styrelsen 2022-03-29, § 56. Kommunstyrelsen kommer att bli informe-
rad om arbetets gång i sina sammanträden. 
 
I projektplanen beskrivs nedanstående utredningar. Kommunfullmäktige 
beslutade 2022-04-25, § 24 att bifalla motionen om att utreda möjlighe-
ten till ett eget aktiebolag för Tjamstanbackarna, Laven, husvagnscam-
pingen och Malå Hotell, därför ingår den utredningen också. 
 
Utredning av lokalförsörjning inkl äldreboenden 
 
En arbetsgrupp arbetar med frågan.  
 
Utredning byggnation simhall/sporthall/utebad 
 
En arbetsgrupp arbetar med frågan.  
 
Samordnad fastighetsförvaltning 
 
En arbetsgrupp arbetar med frågan.  
 
Tillagningsköket Grytan 
 
Under ett flertal år har byggnaden och tillagningsköket genomgått flera 
underhållsåtgärder för att klara av de krav som ställs på ett tillagnings-
kök. Nu har det framkommit att vägs ände är nådd både för tillagnings-
köket och byggnaden.  
 
Bildande av ett aktiebolag för Tjamstanbackarna, Laven, hus-
vagnscampingen och Malå Hotell 
 
En motion är inlämnad av socialdemokraterna om utredning av möjlig-
heten till ett eget aktiebolag för Tjamstanbackarna, Laven, husvagns- 
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campingen och Malå Hotell. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Jim Lundmarks tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 108    Dnr 2022.130/10 
 
Redovisning av medborgarförslag som inte har beretts färdigt 
 
Enligt 5 kap § 35 kommunallagen (2017:725) ska ett medborgarförslag 
om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta ett beslut 
inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen in-
te kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid 
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 
avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två 
gånger per år redovisa medborgarförslag som inte beretts färdigt inom 
sex månader efter att medborgarförslaget anmäldes i kommunfullmäkti-
ge. Redovisningen ska göras på kommunfullmäktiges ordinarie sam-
manträden i juni och november. 
 
Bedömning 
 
I dagsläget finns det ett (1) medborgarförslag som inte har besvarats 
inom handläggningstiden på sex månader: 
 
Medborgarförslag om en aktiv webb kanal med livestreaming (dnr 
2021.86/09). Medborgarförslaget inkom 2021-04-26 och anmäldes i 
kommunfullmäktige 2021-06-28, § 53, där det lämnades över till kom-
munstyrelsen för beredning och beslut. Utvecklingsavdelningen ansva-
rar för ärendet. Dialog är förd med ansvarig tjänsteperson, som rappor-
terat att handläggningen inte är genomförd, eftersom frågor om vem 
som bör ansvara för handläggningen finns. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Lisa Nilssons tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av medborgarförslag som inte 
har beretts färdigt godkänns. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Redovisningen av medborgarförslag som inte har beretts färdigt god-

känns. 
 
----- 
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§ 109    Dnr 2022.125/10 
 
Information om samordnat ansvar för turism- och besöksnäring i Malå 
kommun - utvecklings- och arbetsmarknadsenheten  
 
Den nya tjänsteorganisationen trädde i kraft sommaren 2020. En MBL 
11-förhandling hölls 2020-10-15 där organisationsförändring, chefs-
struktur och titulatur i den nya organisationen fastställdes. Utifrån dessa 
förutsättningar har arbetet med att formalisera effektiva och samordna-
de verksamheter påbörjats. Som ett led i detta arbete behöver styrdoku-
ment för respektive enhet under allmänna avdelningen skapas och syn-
liggöras. Information om arbetet med uppdragsplaner för kultur och tek-
nisk enhet samt utvecklings- och arbetsmarknadsenheten delgavs kom-
munstyrelsen 2021-10-05, § 112. Uppdragsplan för administrativa en-
heten var ännu inte påbörjad då det pågår en process för centralisering 
av administration. När denna process är klar startar arbetet med en 
uppdragsplan även för administrativa enheten.  
 
Arbetet med att formalisera en uppdragsplan för enheterna är påbörjat 
och kommer att fastställs vid ett senare tillfälle. Syftet med att skapa 
uppdragsplaner för respektive enhet är att ge tjänsteperson och politiker 
en samlad och tydlig bild av verksamheterna, vilka behov som finns för 
fortsatt drift, ekonomiska förutsättningar och investeringar utifrån det 
uppdrag, inriktning och kvalitet som kommunfullmäktige har fastställt. 
 
Med bakgrund av uppdragsbeskrivningar som formulerats för utveck-
lings- och arbetsmarknadsenheten, kultur och tekniska enheten (KS 
2021-10-05, § 112) samt utkast ansökan Malå Visitor Center, ställd av 
Gold of Lapland, och konsekvensanalysen som utarbetats därtill (KS 
2022-02-22, § 26) arrangerades 2022-02-22 en andra workshop med 
kommunstyrelsen. Viljeinriktningen på workshopen var att utvecklings- 
och arbetsmarknadsenheten ska ha det samordnade ansvaret för tu-
rism- och besöksnäringsfrågorna, likväl som övriga näringslivsfrågor, 
samt att verksamhet Malå turistinformation ska ändra organisatorisk till-
hörighet; fortsatt inom samma avdelning på Malå kommun men flyttas 
från kultur och tekniska enheten till utvecklings- och arbetsmarknadsen-
heten.  
 
Vidare diskuterades det kommunalägda bolaget Malå Energi- och In-
dustri AB (Meni) och dess roll enligt § 4 i bolagsordningen fastställd av 
kommunfullmäktige 2021-03-15, § 6: Väljer bolaget att driva verksam-
het enligt § 3 stycke 2, har bolaget till ändamål att även bidra till att be-
söks- och turismnäring utvecklas till att bli en bärkraftig näringsgren i 
Malå kommun genom att aktivt arbeta för att stärka Malåbygdens at-
traktionskraft som plats att besöka eller bosätta sig på, med utgångs-
punkt i varumärket - Malå, med allt så nära. 
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Bedömning 
 
Malåbygden behöver fler och växande företag inom turism- och besöks-
näringen. Nya lösningar för kapitalförsörjning och kompetensattraktion 
är betydelsefulla för destinationens utveckling. Utmärkande är behovet 
av samverkan och samhandling för att gemensamt utveckla och attra-
hera besökare, samt ett gott värdskap när besökaren är på plats. En 
förutsättning för samverkan och samhandling är samsyn, vilket möjlig-
görs genom samtal och är effektivast vid tydlig rollfördelning. Enligt ut-
tryckt viljeinriktning bör utvecklings- och arbetsmarknadsenhetens upp-
dragsplan revideras och även omfatta det samordnande ansvaret för 
turism- och besöksnäringsfrågor samt ett övertagande av verksamhet 
23010 - Malå turistinformation. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Anna-Karin Horneys tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 110    Dnr 2022.124/10 
 
Slutrapportering av projektet Näringslivsutveckling i Möjligheternas Re-
gion (NiMR)  
 
NiMR är ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i Västerbottens 
inland. Samarbete sker också med Arvidsjaurs och Arjeplogs kommu-
ner (partner från Region 10) som har sökt separat finansiering.  
 
Projektets finansiärer är EU:s regionala utvecklingsfond (det är Tillväxt-
verket som beviljar medel), Region Västerbotten samt de åtta kommu-
nerna. 
 
Projektets övergripande målsättning under åren 2018 - 2020 var att 
skapa en attraktiv region för fler och växande företag genom att stödja 
befintliga små och medelstora (SME) privatägda företag inom fem fo-
kusområden: generations- och ägarskifte, nå ut på en större marknad, 
kompetensförsörjning, kapitalförsörjning och innovation. 

 
Från och med januari 2021 utökades projektet NiMR enligt Tillväxtver-
kets utlysning 2020:3 och myndigheternas beslut. Aktiva fasen i projek-
tet pågick till och med mars 2022. Under den nya projektperioden stöd-
de projektet företag som drabbats av negativa effekter till följd av Covid-
19. Insatser som handlar om hållbart företagande var också prioritera-
de. Kvinnor, unga och utlandsfödda företagare samt de som är relativt 
nystartade var särskilt utpekade målgrupper.  

 
Personalresurser i Malå: ca 80 % affärscoachtjänsten finansieras av 
projektmedlet.  
 
Projektresultat  
 
Totalt 73 företag (varav 70 SME) inom olika branscher med verksamhet 
i Malå har fått stöd av projektet i form av coaching, behovsanpassade 
insatser - oftast tjänsteköp av rådgivning, specialkompetens, inspira-
tions- och kunskapshöjande insatser, praktiska övningar och eget arbe-
te under workshops/seminarier. Företag har tagit del av insatserna inom 
alla fokusområden.  
 
Även de företag som inte ingick i projektets målgrupp fick delta i projek-
tet. Det handlar först och främst om större arbetsgivare, företag som till-
hör koncern, inte har säte i Malå men har verksamhet i Malå (Setra 
Malå, Guideline Geo, EMX). Detta utifrån Malås näringslivsstruktur. De 
är inte tagna i beräkningen, på indikatorerna, projektens kvantitativa re-
sultat enligt utsatta mål. Insatserna som de tagit del av handlade om 
kompetensförsörjning/attraktiv arbetsgivare. Vi begränsade inte delta- 
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gande. Vi såg en fördel i samverkan och dialogen. Det är viktigt utifrån 
Malås attraktivitet som plats att bo, leva och verka på, arbeta och driva 
företag. Kompetensförsörjningen är en av de utmaningarna som pekas 
ut som viktigast och svårast att lösa. Insatserna gav oss tillfällen för att 
komma vidare i samverkan - privat och offentlig sektor emellan samt 
större och mindre företag/verksamhet emellan. Kompetensforum är ett 
konkret resultat av detta. Det ser vi som sidoeffekt av projektet.  
 
30 kvinnor och 52 män har fått ta del av insatserna (här räknas företa-
gets ledare och övriga företagsrepresentanter som tagit del av insat-
sen). Av de företag som tagit del av insatserna var det 12 utrikesfödda 
och 10 unga företagare i åldern 18 - 30 år. Företagets säte: tätort Malå 
och 11 byar i kommunen.  
 
Vår metod i kontakt med företag var samtal och coaching samt individu-
ella eller gruppinsatser efter företagets behov. Vi har samverkat med 
andra näringslivsfrämjande projekt och stödstrukturer: Almi, Norrlands-
fonden, Sparbanksstiftelse Norrland, Västerbottens Handelskammare, 
Skellefteå Science City, LTU Business, projekt Coocon (Coompanion 
och Connect), Region Västerbotten med flera. Affärcoacherna fick kom-
petenshöjande insatser inom jämställdhet- och hållbarhetsarbete: hur 
kan tillgängliga verktyg och tankesätt användas inom företagande och 
företagsutveckling.  
 
Vi testade resurskommunsmodellen/rollen: där delades fokusområdena 
upp mellan kommuner. Utifrån den stödde vi varandra med behovsana-
lys inom området i respektive kommun, kunskapsbyggande och nät-
verksbyggande. Inom ramen för resurskommunsrollen anordnade Malå 
kommun tillsammans med Sorsele kommun kunskapshöjande work-
shop för coacherna, workshop för företagare i R10 som står inför ägar-
skifte i en snar framtid samt i perspektiv av 5 - 10 år. Vi synliggjorde rol-
len och involverade i aktiviteterna de lokala nyckelaktörerna, d v s redo-
visningsbyråer och banker. Sedan kopplades vårt nätverk med kollegor-
na till ett annat företagsfrämjande projekt som specialiserar sig på ägar-
skifte.  
 
Under senaste 1,5 året har vi testat och helt övergått till en annan ar-
betsmetod för samverkan - insatsstyrkor. Hur fungerar det: utifrån före-
tagets behov och coachernas kompetens och tidstillgång bildas grupper 
om 2 - 4 personer som aktivt arbetar med insatsen från start - innehåll, 
leverantör/leverantörer, upplägg, formulering av upphandlingsförfråga, 
urval, annonsering, mottagning av anmälan och genomförande inkl 
kommunikation. Insatser som är framtagna inom ramen för insatsstyr-
korna gäller i hela R10 alt i de kommuner som medverkat i framtagande 
och kommit överens om geografisk begränsning. 
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Fördelar: samlade och kompetenta krafter som samverkar för ett mer 
kvalitativt resultat, behovsorienterad, utgår ifrån företagets behov i re-
gionen, erbjuds till alla företag i R10, billigare, om kostnaderna delas 
mellan kommuner/aktörer/deltagare. Genom samverkan har vi också 
större möjlighet att erbjuda specifik kunskap till företag och få fler delta-
gare i stället för att göra insats som kan vara dyr och lokalt kan nyttjas 
av enbart få deltagare. Vi främjar samverkan i regionen på kommunal 
och näringslivsnivå över kommungränser. Vi tar med oss metoden i 
framtida samarbete. 
 
Projektet erbjöd ett antal aktiviteter inom alla fem fokusområden samt 
senaste året fokus på s k Corona-insatserna. De mest efterfrågade hos 
målgruppen i Malå visar sig vara insatserna inom fokusområden större 
marknad (främst med koppling till digitalisering/webbförsäljning), gene-
rationsskifte (både sälj och köp) och kapitalförsörjning (både infor-
mationsinsatser och praktisk hjälp med anskaffning av extern finansie-
ring) samt Corona-insatser (oftast rådgivning kopplat till stöd och eko-
nomistyrning). 

 
I utvärderingsfasen ställdes frågor till deltagande företag om deras upp-
skattning gällande arbetstillfällen som har bevarats alternativt skapats 
under perioden september 2018 - februari 2022. Samt om projektets/ut-
vecklingsavdelningens/utvecklings- och arbetsmarknadsenhetens stöd 
till företaget hade eventuellt påverkan på det. Enligt de svaren bevara-
des fem arbetstillfällen och där projektets insatser hade betydelse. Vi 
upplever att kommunen och näringslivet har kommit ”närmare” varandra 
under projektets gång. Mycket tack vare de personella resurserna, dedi-
kerad tid och prioriteringar, intensiv och resultatorienterad kommunika-
tion och möjlighet att gå in med konkreta behovsanpassade insatser. 
När det gäller samverkan mellan näringslivsfunktionerna i de 10 kom-
munerna, har vi tillsammans gjort stora framsteg och ser positivt resul-
tat och potential att fortsätta med det i framtiden. 
 
BESLUTSUNDERLAG 
 
Aleksandra Simanovskayas tjänsteutlåtande. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 111     
 
Ordföranden informerar 
 
Som en del i utvecklingen av Setras verksamhet i Malå har bl a frågan 
om alternativa drivmedel för de tunga transporterna. Malå kommun 
kommer att närvara vid ett seminarium (220609) om vätgas. 
 
Mötesplats Lycksele genomförs 220608. Nytt för i år är ett format med 
korta inspirationsföreläsningar och panelsamtal, samt en handfast work-
shop med syfte att ta fram en handlingsplan för en mer rättvis och håll-
bar region. 
 
Medborgarmöte med Polisen och Malå kommun, fredag den 10 juni kl 
18.00 på Torget. Här ges du möjlighet att framföra dina åsikter och tan-
kar samt få information om villainbrott och hur du försvårar för inbrotts-
tjuvarna. 
 
Malå IF har genom Adam Linder har skickat en skrivelse till Malå kom-
mun om en simhall i Malå. Malå IF bjuder in till en kväll (220621) för 
samtal om finansieringen och vägen framåt.  
 
Region 10 genomförde sitt möte 220603. Bland annat behandlades frå-
gan om Renmarkskommittén. Uppföljning av de olika fokusområdena 
genomfördes. Diskussion/information om YH och Vuxenutbildning. 
 
Arbetet inom Skellefteåregionen fortsätter. Nästa möte hålls 220630. 
Fokusområden 22723 är digitalisering, kompetensförsörjning och håll-
barhet. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Informationen noteras. 
 
BESLUT 
 
- Informationen noteras. 
 
----- 
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§ 112     
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden, ut-
skott och tjänstemän enligt fastställd delegationsförteckning. Dessa be-
slut ska anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan innebär inte att kom-
munstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot 
står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. 
 
ÄRENDE DELEGAT 
 
Övervägande av om beslut om umgänge Sociala utskottet 
eller hemlighållande av vistelseort enligt 
14 § 2 st 1 och 2 fortfarande behövs 
 
Övervägande om vård fortfarande behövs Sociala utskottet 
för underårig som med stöd av SoL vårdas 
i annat hem än det egna 
 
Medgivande att underårig tas emot för sta- Sociala utskottet 
digvarande vård och fostran i enskilt hem 
som inte tillhör hens föräldrar eller vård- 
nadshavare 
 
Beslut om mottagare av kultur- och ledar- Allmänna utskottet 
stipendium 
 
2.6 Anställning och lönesättning av perso- Jim Lundmark 
nal efter samråd med personalchef 
 
1.6 Förändring av fastställd kollektivtrafik Evelina Gustavsson 
under året 
 
1.7 Bevilja/avslå ansökningar om färdtjänst Evelina Gustavsson 
enl Lagen om färdtjänst § 6 – 10 
 
1.8 Bevilja/avslå ansökningar om riksfärd- Evelina Gustavsson 
tjänst enl Lagen om riksfärdtjänst § 4 - 7 
 
Beslut om revidering av attestantförteck- Jim Lundmark 
ningen 
 
1.2 Fastställande av delegationsförteck- Jim Lundmark 
ningen på verksamhetsnivå 
 
3.2 Organisationsförändringar Jim Lundmark 
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Teckna, upphandla och anta anbud för  Jim Lundmark 
övergripande avtal som gäller för alla kom- 
munens verksamheter (reseavtal, terminal- 
glasögon, kontorsmöbler, företagshälso- 
vård) 
 
22.9 Överenskommelse med annan kom- Erik Lindblom 
mun om placering och ersättning för elev, 
för vilken hemkommunansvar gäller 
 
23.9 Överenskommelse med annan kom- Erik Lindblom 
mun om placering och ersättning för elev, 
för vilken hemkommunansvar gäller 
 
Bevilja/avslå kulturbidrag samt fritidsbidrag Maria I Larsson 
inom fastställd budgetram 
 
5.9 Bevilja/avslå ansökningar om utplace- Per Bertilsson 
ring av blomlådor/farthinder på gator i Malå 
kommun 
 
5.8 Korttidsupplåtelse av allmän plats/mark Lars Grundberg 
 
Antagande av avtal efter rekommendation Lennart Gustavsson 
i cirkulär från Sveriges Kommuner och Re- 
gioner 
 
Brådskande ärende där kommunstyrelsens Lennart Gustavsson 
avgörande inte kan avvaktas enligt 6 kap 
39 § kommunallagen 
 
8.1 Beslut i ärenden om försörjningsstöd Stefan Lundgren 
 Mia Hultdin 
 Angelica Mörtsell 
 Agnes Ljung 
 
8.3 Beslut om ekonomiskt bistånd utöver Stefan Lundgren 
försörjningsstöd 
 
8.6 Beslut om att inleda utredning Jeanette Norberg 
 Stefan Lundgren 
 Mia Hultdin 
 
8.9 Förlängning av utredningstid i ärenden  Jeanette Norberg 
som rör barn 
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8.10 Beslut om att utredning inte ska föran- Jeanette Norberg 
leda åtgärd 
 
8.11 Beslut om öppenvård Jeanette Norberg 
 Stefan Lundgren 
 Mia Hultdin 
 
8.12 Beslut om bistånd i form av kontakt- Mia Hultdin 
person/kontaktfamilj 
 
13.1 Beslut om bistånd i form av hemtjänst Ulrika Grensell 
 
13.2 Beslut om bistånd i form av särskilt Ulrika Grensell 
boende 
 
13.4 Beslut om bistånd i form av avlast- Ulrika Grensell 
ningsplats/växelvård m m Lena Holmgren 
 
14.5 Beslut om bistånd i form av ledsagar- Lena Holmgren 
service 
 
14.6 Biträde av kontaktperson Lena Holmgren 
 
16.9 Yttrande till åklagarmyndigheten Mia Hultdin 
 
16.27 Dödsboanmälan Jeanette Norberg 
 Agnes Ljung 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Delegationsbesluten är anmälda. 
 
BESLUT 
 
- Delegationsbesluten är anmälda. 
 
----- 
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§ 113     
 
Redovisning av meddelanden 
 
Malå/Norsjö miljö- och byggnämnd Beslut 220510, § 46 - Del-

årsrapport jan - apr 2022 
 
Malå Energi- och Industri AB Delårsrapport januari - april 

2022 
 
Malåbostaden AB Beslut 211215, § 64 - Af-

färsplan 
 
 Beslut 220518, § 10 - Lek-

mannarevisorernas gransk-
ningsrapport för år 2021 

 
 Beslut 220518, § 11 - Del-

årsrapport 
 
Kommunrevisionen Granskning av god ekono-

misk hushållning 2021 
 
Skellefteå kommun/Gemensam överför- Protokoll 220413, 220513 
myndarnämnd 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT PÅ SAMMANTRÄDET 
 
Lennart Gustavsson (V): Redovisningen av meddelandena godkänns. 
 
BESLUT 
 
- Redovisningen av meddelandena godkänns. 
 
----- 
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